
 

Σελίδα 1 από 143 

i 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων 
και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

 
 
 
 

 



 

Σελίδα 2 από 143 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ....................................................................................................................... 6 

1.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΑ) ................................................................................. 6 
1.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΈΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ) ...................................................................................................................................... 6 
1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................................................. 6 
1.4 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .......................................................................................................................... 8 
1.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ...................................................................................................................................... 10 

Υποδομές ΤΠΕ .......................................................................................................................................................... 10 
Πληροφοριακά συστήματα που έχουν σχέση με το παρόν έργο ............................................................................ 11 
Υφιστάμενο αρχείο .................................................................................................................................................. 12 

1.6 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................................................................................................. 12 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ............................................................................................................................................14 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)............................................................................................................ 14 
2.1.1 Προμήθεια Λογισμικού ............................................................................................................................... 14 
2.1.2 Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση και Ψηφιοποίηση Διαδικασιών ................................................................ 15 

2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) .................................................................................................... 16 
2.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥ .......................................................................................................................................... 22 

2.3.1 Σχηματική αναπαράσταση αρχιτεκτονικής υποσυστημάτων λογισμικού του έργου ..................................... 23 
2.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ....................................................................................................................................................... 27 

2.4.1 Εθνική Νομοθεσία .......................................................................................................................................... 27 
2.4.2 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ............................................................................................................................... 29 

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ......................................................................................................................................30 

3.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .................................................................................................................. 30 
3.1.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Ανάπτυξης ............................................................................. 30 
3.1.2 Συμμόρφωση με Εθνική Νομοθεσία ............................................................................................................... 32 
3.1.3  Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία .................................................................................................. 32 
3.1.4  Διαλειτουργικότητα (γενικές αρχές) .......................................................................................................... 33 
3.1.5  Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα/υπηρεσίες ................................................................................ 34 

3.1.5.1 Διασύνδεση-Διαλειτουργικότητα με Πρωτόκολλο Backoffice φορέα .................................................................34 
3.1.5.2 Διασύνδεση-Διαλειτουργικότητα με ΔΙΑΥΓΕΙΑ ...........................................................................................................34 
3.1.5.3 Διασύνδεση - διαλειτουργικότητα για άντληση και δυνατότητα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ ........................34 
3.1.5.4 Δυνατότητα διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας με ΣΗΔΕ  Υπουργείων .....................................................................34 
3.1.5.5 Δυνατότητα διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας με σύστημα ψηφιακών οργανογραμμάτων του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης .................................................................................................................................................35 
3.1.5.6 Δυνατότητα διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας με e-delivery έργο ..........................................................................35 
3.1.5.7 Υποστήριξη Υπηρεσιών Καταλόγου (directory services) .............................................................................................35 
3.1.5.8 Διασύνδεση με POSTGRESQL σχήμα δεδομένων των οργανικών μονάδων του φορέα ............................................35 
3.1.5.9 Δυνατότητα διαλειτουργικότητας αποθετηρίου πρότυπων εγγράφων και αποθετήριο διαχείρισης υποθέσεων και 
εγγράφων (case and document management) με τρίτα συστήματα .....................................................................................36 

3.1.6 Ασφάλεια ........................................................................................................................................................ 36 
3.1.7 Απαιτήσεις Απόδοσης Συστήματος (performance) ......................................................................................... 36 
3.1.8 Εμφάνιση μηνυμάτων στον χρήστη ................................................................................................................ 37 
3.1.9 Υπηρεσία auditing/logging/monitoring (Καταγραφής ενεργειών/σφαλμάτων, κλπ) ................................ 37 
3.1.10 Πολιτική απόδοσης και παρακολούθησης δικαιωμάτων επί ρόλων και διαχείριση λογαριασμών ............. 38 
3.1.11 Μοναδικό σημείο εισόδου στο σύστημα ...................................................................................................... 38 

3.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ............................................................................. 38 
3.2.1 Σύστημα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (DBMS) .............................................................................................. 39 
3.2.2 Σχήμα Δεδομένων ........................................................................................................................................... 40 
3.2.3  Υλοποίηση Ασφάλειας ............................................................................................................................... 40 



 

Σελίδα 3 από 143 

3.2.4  Έγγραφα συστήματος ................................................................................................................................ 41 
3.2.5 Δικαιώματα πρόσβασης .................................................................................................................................. 41 

3.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α1: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ......................................................................... 41 
3.3.1 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.1: Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές Διαδικασίες ..................... 43 

3.3.1.1 Παρουσίαση – Εμφάνιση πληροφορίας .....................................................................................................................43 
3.3.1.2  Εύρεση πληροφορίας .................................................................................................................................................43 
3.3.1.3 Προσαρμογή λεπτομέρειας στην εμφάνιση πληροφορίας ........................................................................................43 
3.3.1.4 Αξιοποίηση περιεχομένου πληροφορίας....................................................................................................................44 
3.3.1.5 Δρομολόγηση σε υποσυστήματα ...............................................................................................................................44 

3.3.2 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.2: Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών σε Πολίτες 
και Επιχειρήσεις ....................................................................................................................................................... 45 

3.3.2.1 Χαρακτηριστικά που θα διέπουν το σύνολο υποσυστήματος ....................................................................................45 
3.3.2.2 Διαχείριση αιτήσεων ...................................................................................................................................................45 
3.3.2.3 Διαχείριση καταγγελιών .............................................................................................................................................47 
3.3.2.4 Διαχείριση ενημερώσεων ...........................................................................................................................................47 
3.3.2.5 Διαχείριση GDPR προφίλ του ......................................................................................................................................48 

3.3.3 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.3: Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Διαδικασιών (frontend)
 ................................................................................................................................................................................. 48 

3.3.3.1 Χαρακτηριστικά που θα διέπουν το σύνολο του υποσυστήματος .............................................................................48 
3.3.3.2 Αυθεντικοποίηση Χρηστών .........................................................................................................................................49 
3.3.3.3 Διαχείριση νομοθεσίας ...............................................................................................................................................50 
3.3.3.4 Διαχείριση αρμοδιοτήτων επί του οργανογράμματος ΠΚΜ.......................................................................................50 
3.3.3.5 Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών ...................................................................................................................50 

3.3.3.5.1 Κοινές λειτουργίες ..............................................................................................................................................50 
3.3.3.5.2 Εμφάνιση διαδικασιών .......................................................................................................................................51 
3.3.3.5.3 Εισαγωγή νέας διαδικασίας ................................................................................................................................51 
3.3.3.5.4  Τροποποίηση διαδικασίας .................................................................................................................................53 
3.3.3.5.5 Οριστικοποίηση αλλαγών σε αποθετήριο πρότυπων εγγράφων, διαδικασιών .................................................54 

3.3.3.6 Reporting services .......................................................................................................................................................54 
3.3.4 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.4: Σύστημα διαχείρισης συνολικού έργου για τις όψεις της διαχείρισης 
χρηστών, ρόλων, δικαιωμάτων (απαιτήσεις single sign on, single sign in GDPR-compliant), διαχείριση 
διαλειτουργικότητας, διαχείρισης διεπαφών και λειτουργικότητας για  κατ’ ελάχιστον υποσύστημα Α1, 
μοντελοποιητής, κλπ. ............................................................................................................................................... 54 

3.3.4.1 Διαχείριση δικαιωμάτων.............................................................................................................................................55 
3.3.4.2 Διαχείριση οθονών .....................................................................................................................................................55 
3.3.4.3 Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας ...............................................................................................................................55 
3.3.4.5 Διαχείριση αποθετηρίων, μητρώων, βάσεων δεδομένων, εγγράφων .......................................................................55 
3.3.4.6 Εργαλείο Μοντελοποίησης/Ψηφιοποίησης Διαδικασιών ..........................................................................................56 
3.3.4.7 Τήρηση δεδομένων .....................................................................................................................................................57 

3.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΟΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΣΗΔΕ).............. 58 
3.4.1 Απαιτήσεις FRONTEND ............................................................................................................................... 58 

3.4.1.1 Υποστήριξη της έννοιας Υπόθεσης .............................................................................................................................58 
3.4.1.2 Λειτουργία έξυπνης σάρωσης.....................................................................................................................................59 
3.4.1.2.1  Υποχρεωτικές μέθοδοι της λειτουργίας έξυπνης σάρωσης ....................................................................................59 
3.4.1.2.2 Προαιρετικές μέθοδοι της λειτουργίας έξυπνης σάρωσης ......................................................................................59 
3.4.1.3 Λειτουργία Πρωτοκόλλου ...........................................................................................................................................59 
3.4.1.4 Λειτουργία ψηφιακής υπογραφής επί του εγγράφου και ελέγχου εγκυρότητας ψηφιακών υπογραφών ................61 
3.4.1.5 Λειτουργία εκτέλεσης ροής διεκπεραίωσης εγγράφου/φακέλων/υποθέσεων (δρομολόγηση εγγράφου) ..............62 
3.4.1.6 Βασικές λειτουργίες κατά την εκτέλεση ροής διεκπεραίωσης εγγράφου (δρομολόγηση) ........................................62 
3.4.1.7 Δευτευρεύουσες λειτουργίες κατά την εκτέλεση ροής διεκπεραίωσης εγγράφου ...................................................63 
3.4.1.8 Λειτουργία αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης μεταδεδομένων και λέξεων κλειδιών (keywords) .........................63 
3.4.1.9  Βασικές λειτουργίες αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης μεταδεδομένων και λέξεων κλειδιών .............................64 
3.4.1.10 Δευτερεύουσες λειτουργίες αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης μεταδεδομένων και λέξεων κλειδιών ...............64 
3.4.1.11 Λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης πινακίου υπογραφόντων .............................................................................64 
3.4.1.12 Λειτουργία σήμανσης των εγγράφων ως προς το χρόνο διατήρησης τους και την διαβάθμιση τους .....................65 
3.4.1.13 Λειτουργία δημιουργίας εγγράφου ..........................................................................................................................65 
3.4.1.14 Λειτουργία διεκπεραίωσης εγγράφου......................................................................................................................66 
3.4.1.15 Αποθετήριο Πρότυπων Εγγράφων ............................................................................................................................66 
3.4.1.16 «Έξυπνο» πρότυπο έγγραφο ....................................................................................................................................66 



 

Σελίδα 4 από 143 

3.4.1.16.1 Απλά έξυπνα πεδία ................................................................................................................................................66 
3.4.1.16.2 Σύνθετα έξυπνα πεδία ...........................................................................................................................................67 
3.4.1.17 Ενημέρωση  μεταδεδομένων εγγράφων και υποθέσεων .........................................................................................68 
3.4.1.18 Εκτυπωτικά ...............................................................................................................................................................68 
3.4.1.19 Λειτουργία αναζήτησης ............................................................................................................................................69 
3.4.1.19.1 Βασική λειτουργία αναζήτησης ..............................................................................................................................69 
3.4.1.19.2 Δευτερεύουσα λειτουργία αναζήτησης .................................................................................................................70 
3.4.1.20 Διεπαφές χρήστη ......................................................................................................................................................70 
3.4.1.21 Αποθετήριο εγγράφων και υποθέσεων ....................................................................................................................71 
3.4.1.22 Λειτουργία χειρισμού εγγράφων ενημέρωσης .........................................................................................................72 
3.4.1.23 Λειτουργία χειρισμού μη ενημερωτικών εγγράφων που μπαίνουν αρχείο .............................................................72 
3.4.1.24 Λειτουργία διαχείρισης καταγγελιών από την οπτική της ΠΚΜ ...............................................................................73 

3.4.2 Απαιτήσεις BACKEND .................................................................................................................................. 73 
3.4.2.1 Διαχείριση υποσυστημάτων και λειτουργιών ............................................................................................................73 
3.4.2.2 Διαχείριση  οργανογράμματος ...................................................................................................................................74 
3.4.2.3 Διαχείριση ρόλων ........................................................................................................................................................74 
3.4.2.4 Διαχείριση χρηστών ....................................................................................................................................................74 
3.4.2.5 Διαχείριση δικαιωμάτων.............................................................................................................................................75 
3.4.2.6 Διαχείριση συσχέτισης χρηστών με ρόλους ...............................................................................................................75 
3.4.2.7 Διαχείριση Υποθέσεων................................................................................................................................................75 
3.4.2.8 Διαχείριση διαδικασιών ..............................................................................................................................................75 
3.4.2.9 Διαχείριση ροών διαδικασιών ....................................................................................................................................76 
3.4.2.10 Διαχείριση αρμοδιοτήτων .........................................................................................................................................76 
3.4.2.11 Διαχείριση σήμανσης των εγγράφων ως προς το χρόνο διατήρησης τους και την διαβάθμιση τους .....................76 
3.4.2.12 Διαχείριση ψηφιακών υπογραφών ..........................................................................................................................76 
3.4.2.13 Διαχείριση Αποθετηρίου Πρότυπων Εγγράφων .......................................................................................................77 
3.4.2.14 Διαχείριση αποθετηρίου εγγράφων, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ευρετηρίασης εγγράφων συστήματος .....77 
3.4.2.15 Διαχείριση διαλειτουργικότητας ..............................................................................................................................78 
3.4.2.16 Διαχείριση εκτυπωτικών (report generator) .............................................................................................................78 
3.4.2.17 Διαχείριση παραμέτρων συστήματος .......................................................................................................................78 
3.4.2.18 Διαχείριση αλλαγής ..................................................................................................................................................78 
3.4.2.19 Διαχείριση λειτουργίας OCR (Προαιρετική λειτουργία) ...........................................................................................79 

3.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (ROLE SPECIFIC PUBLIC SECTOR BUSINESS INTELLIGENCE 

PLATFORM) ...................................................................................................................................................................... 79 
3.5.1. Λειτουργικές απαιτήσεις ............................................................................................................................... 80 
3.5.2 Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα .............................................................................. 81 
3.5.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ................................................................................................................................. 82 
3.5.4 Δυνατότητες Αναφορών και Συμπερασμάτων ................................................................................................ 83 

3.6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ....................................................................... 84 
3.6.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο ................................................................................................................................... 85 
3.6.2 Βελτιστοποίηση διαδικασιών ......................................................................................................................... 86 

3.6.2.1 Προτυποποίηση διαδικασιών .....................................................................................................................................86 
3.6.2.2 Αξιολόγηση-Κοστολόγηση διαδικασιών .....................................................................................................................87 
3.6.2.3 Ανασχεδιασμός διαδικασιών ......................................................................................................................................87 

3.6.3 Μοντελοποίηση διαδικασιών ......................................................................................................................... 87 
3.6.4 Ψηφιοποίηση διαδικασιών ............................................................................................................................. 88 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ......................................................................................................................................89 

4.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ......................................................................................................................... 89 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1) ................................................................................ 111 

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .................................................................................................................................. 113 

6.1  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ......................................................................................................................................... 113 
6.1.1 Μελέτη Εφαρμογής ....................................................................................................................................... 113 
6.1.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης/Εγκατάστασης/Παραμετροποίησης του συστήματος .............................................. 114 
6.1.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ................................................................................................................................ 117 
6.1.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας συστήματος ............................................................................................. 119 



 

Σελίδα 5 από 143 

6.1.5 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής λειτουργίας συστήματος ...................................................................................... 120 
6.1.6 Υπηρεσίες Παραγωγικής λειτουργίας (υποστήριξη και συντήρηση) ............................................................ 121 

6.2 ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................................................................................................................ 121 
6.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ...................................................................................................................................................... 121 
6.4  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΈΡΓΟΥ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) .................................................................................................................. 121 
6.5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΡΓΟΥ ...................................................................................................... 122 

6.5.1 Υποσύστημα Α1_Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών ................................................................................... 126 
6.5.1.1  Χρονοδιάγραμμα υποσυστήματος Α1 .....................................................................................................................126 
6.5.1.2 Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποσυστήματος Α1.....................................................................................127 

6.5.2 Υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ .................................................................................................................................. 130 
6.5.2.1  Χρονοδιάγραμμα υποσυστήματος Α2 .....................................................................................................................131 
6.5.2.2  Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποσυστήματος Α2 ...........................................................................................131 

6.5.3 Υποσύστημα Α3_ΒΙ (Business Intelligence) ................................................................................................... 134 
6.5.3.1  Χρονοδιάγραμμα υποσυστήματος Α3 .....................................................................................................................134 
6.5.3.2  Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποσυστήματος Α3 ...........................................................................................135 

Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής ................................................................................................................................. 135 
Φάση 2: Παραμετροποίηση υποσυστήματος ........................................................................................................ 136 
Φάση 3: Εκπαίδευση χρηστών - διαχειριστών ...................................................................................................... 137 
Φάση 4: Πιλοτική εφαρμογή – Δοκιμαστική λειτουργία – Έλεγχος ....................................................................... 138 
Φάση 5: Παραγωγική λειτουργία .......................................................................................................................... 139 
6.5.4 Βελτιστοποίηση/μοντελοποίηση/ψηφιοποίηση διαδικασιών ..................................................................... 140 

6.5.4.1  Χρονοδιάγραμμα υποέργου διαδικασιών ...............................................................................................................140 
6.5.4.2  Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποέργου παροχής υπηρεσιών για τη 
βελτιστοποίηση/μοντελοποίηση/ψηφιοποίηση διαδικασιών της ΠΚΜ. .............................................................................140 

 



 

Σελίδα 6 από 143 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

1.1 Αρμοδιότητες και αντικείμενο της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή αλλιώς Φορέας ή Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) αποτελεί 
Οργανισμό Τοπικής αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και την μεγαλύτερη σε έκταση Περιφέρεια της Ελλάδας. 
Αποτελείται από επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες, την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τις 
Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής. Ο συνολικός αριθμός των 
εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στου 1800 περίπου ενώ στην 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης που αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας εργάζονται πάνω από 900 
υπάλληλοι. 

Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του φορέα αποτελούν ένα πλήθος αδειοδοτήσεων άσκησης 
επαγγελμάτων, αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δειγματολειψίες, 
ελέγχων και αυτοψιών, αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεων οχημάτων, διοικητικών πράξεων κ.α. που 
απαιτούν καθημερινή συναλλαγή με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, πολιτών και άλλων δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων. 

 

1.2 Διοίκηση Έργου (Φορέας) 

Το σχήμα διοίκησης του έργου θα φροντίσει για την συνεπή, απρόσκοπτη, παραγωγική και 
αποτελεσματική συνεργασία της ΠΚΜ με τον Ανάδοχο καθώς θα επιφορτιστεί στη διαχείριση της αλλαγής 
εντός του φορέα δεδομένου ότι το έργο επιφέρει σημαντική μεταβολή στον τρόπο εκτέλεσης της 
δημόσιας διοίκησης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνδράμει στο έργο το αναδόχου με το 
κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό. 

 

 

1.3 Σκοπός και στόχοι του έργου  

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο υπηρεσιών που βασισμένο στις αρχές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αυτών με το πληροφοριακό 
σύστημα της ΠΚΜ και με τρίτα συστήματα, να προάγει την διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης όπως αυτή 
εκτελείται από τις υπηρεσίες της ΠΚΜ, την ταχύτερη εξυπηρέτηση συναλλασσομένων 
(πολιτών/επιχειρήσεων), την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων , την αύξηση της ιχνηλασιμότητας 
της διεκπεραίωσης των υποθέσεων καθώς και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων των στελεχών του 
φορέα. 

Το έργο αφορά την προμήθεια, σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
λειτουργία συστήματος ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, το οποίο εμπεριέχει ένα 
σύνολο υποσυστημάτων που αντιμετωπίζουν ολιστικά το θέμα τόσο από την άποψη του 
συναλλασσόμενου όσο και από τη μεριά της ΠΚΜ. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν ψηφιακές 
υπηρεσίες για σύνολο διαδικασιών που θα βελτιστοποιηθούν, θα μοντελοποιηθούν και θα 
ψηφιοποιηθούν από τον ανάδοχο με χρήση των υποσυστημάτων και εργαλείων του υπό προμήθεια 
συστήματος.  

Το σύστημα αυτό θα τοποθετηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και θα 
εξυπηρετήσει το σύνολο της ΠΚΜ στις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της στο σύνολο των επτά 
νομών. Βασικός πυλώνας του έργου θα είναι τα εργαλεία διαλειτουργικότητας και διαχείρισης του 
συστήματος, που θα επιτρέπουν την ωρίμανση του έργου και μετά το πέρας του με την δημιουργία νέων 
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ψηφιακών υπηρεσιών, νέων οθονών χρηστών, νέων λειτουργιών επί αυτών και νέων υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΠΚΜ αλλά και με τρίτα συστήματα. 

Σε υψηλότερο επίπεδο, το σύστημα ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων προσφέρει 
τις εξής υπηρεσίες:  

α) την πληροφόρηση πολιτών/επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών επί των διαδικασιών της 
ΠΚΜ, σε επίπεδο εισόδου/εξόδου αλλά και των ενδιάμεσων σταδίων για τις διαδικασίες που το διαθέτουν 
και εφόσον αυτό επιλεχθεί να εμφανιστεί από τον χρήστη και στο βαθμό που θα επιθυμεί κάθε φορά η 
ΠΚΜ,  

β) την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών επί συγκεκριμένου συνόλου διαθέσιμων 
βελτιστοποιημένων και ψηφιοποιημένων διαδικασιών, για τις οποίες ο πολίτης/επιχείρηση θα μπορεί να 
αιτηθεί ψηφιακά  κάποια διαδικασία , θα μπορεί να  διαχειριστεί και να παρακολουθεί τις αιτήσεις του 
(ψηφιακές και εν δυνάμει μη ψηφιακές). Επιπλέον, ο πολίτης θα μπορεί να μέσω του συστήματος που θα 
είναι GDPR-compliant by design and by default να παρακολουθεί τα στοιχεία που διατηρεί η ΠΚΜ για 
αυτόν, να ενημερώνει τα στοιχεία του, να ζητά τη διαγραφή τους. Η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής 
καταγγελίας θα είναι διαθέσιμη στο βαθμό που η ΠΚΜ θα είναι έτοιμη επιχειρησιακά να την διαχειριστεί 

γ) τη διαχείριση διαδικασιών για την υποστήριξη βελτιστοποίησης, μοντελοποίησης και 
ψηφιοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών στο σύνολο των σταδίων και ροών κάθε διαδικασίας και με το 
σύνολο της νομοθεσίας που την αφορούν. Το έργο θα προσφέρει στην ΠΚΜ τα εργαλεία πληροφορικής 
αλλά και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να μπορέσει και μετά το πέρας του έργου να συνεχίσει μόνη της 
την βελτιστοποίηση, μοντελοποίηση, ψηφιοποίηση, διαχείριση των ψηφιοποιημένων διαδικασιών και την 
άμεση ενσωμάτωση τους στην επιχειρησιακή άσκηση δημόσιας διοίκησης μέσα από το πληροφοριακό 
σύστημα της ΠΚΜ. 

δ) την δυνατότητα χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Εργασιών 
(ΣΗΔΕ), μέσω του οποίου θα διακινείται αποκλειστικώς ψηφιακά το εισερχόμενο έγγραφο καθώς και όλα 
τα σχέδια εγγράφου που αυτό αφορά. Στο ΣΗΔΕ θα υποστηρίζεται η χρήση ψηφιακής υπογραφής σε όλα 
τα στάδια του εγγράφου, η παρακολούθηση και έλεγχος των διακινούμενων εγγράφων,  η τυποποίηση της 
ροής των διακινούμενων εγγράφων υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Μεταξύ των στόχων του ΣΗΔΕ είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διακινούμενων εγγράφων του 
φορέα, η μείωση του υλικού κόστους και η μείωση του χρονικού κόστους μετακίνησης των εγγράφων από 
γραφείο σε γραφείο ή υπηρεσία σε υπηρεσία, η αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της 
δυνατότητας ανίχνευσης της πορείας της υπόθεσης, η ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού 
μεταξύ των υπηρεσιών του φορέα αλλά και εκτός του φορέα κατά τις συναλλαγές του με πολίτες ή άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καλύτεροι χρόνοι απόκρισης αιτημάτων και επικοινωνίας με 
εξωτερικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η σημαντική βελτίωση της 
ταχύτητας αναζήτησης, αποστολής και ανάκτησης εγγράφων, μείωση των απαιτούμενων φυσικών χώρων 
αποθήκευσης, του κόστους εκτυπώσεων και αποστολής εγγράφων, ασφαλής αποθήκευση και διασφάλιση 
του περιεχομένου των δημοσίων εγγράφων, ενίσχυση της χρήσης κοινών πρότυπων εγγράφων σε επίπεδο 
φορέα. 

ε) τη δυνατότητα υποστήριξης λήψης αποφάσεων μέσω της δημιουργίας στατιστικών αναλύσεων, 
ανίχνευσης τάσεων, κλπ δημιουργώντας πληροφορία μέσα από τα δεδομένα που χτίζονται από τις 
επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν και θα δημιουργηθούν από το υπό προμήθεια σύστημα καθώς 
και επί του συνόλου των δεδομένων που εμπλέκονται στο έργο και αφορούν τόσο τα δεδομένα που θα 
δημιουργηθούν μέσα από το σύστημα του έργου αλλά και από το πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ.  

Επιπλέον όλων των παραπάνω, η αρχιτεκτονική και το αντικείμενο του έργου έχει ως τελικό σκοπό 
να δημιουργήσει τις υποδομές που λείπουν και να παρέχει την πλατφόρμα, που θα επιτρέψει στις 
υποδομές που θα δημιουργηθούν μέσω του έργου να διαλειτουργήσουν με τα υπάρχοντα συστήματα του 
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πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ, που αυτή τη στιγμή δεν διαλειτουργούν μεταξύ τους, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα λογικά μοναδικό μητρώο συναλλασσομένων (πολιτών/επιχειρήσεων).  

Το μητρώο αυτό θα ωριμάσει σταδιακά μετά το πέρας του έργου και με χρήση των εργαλείων του 
συστήματος θα επιτρέψει να ταυτοποιηθεί μοναδικά ο συναλλασσόμενος σε όλο το σύνολο του 
πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ αλλά και της όψης του συναλλασσόμενου όπως αυτή, διατηρείται 
σε εθνικά συστήματα με τα οποία με χρήση των εργαλείων του έργου η ΠΚΜ θα διαλειτουργεί.  

Η δυναμική αυτού του μητρώου συναλλασσομένων είναι μεγάλης ωφέλειας τόσο για την ΠΚΜ όσο 
και για τους συναλλασσόμενους της καθώς με τη βοήθεια των εργαλείων επιχειρησιακής ευφυίας, θα 
μπορέσει να δημιουργηθεί προφίλ συναλλασσομένων ώστε η ΠΚΜ να καταστεί proactive και όχι απλώς 
reactive agent. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η ΠΚΜ θα μπορεί για παράδειγμα να ανιχνεύει περιοδικότητα 
στην αίτηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που ο συναλλασσόμενος χρησιμοποιεί και χρειάζεται και να 
διαδρά μαζί του πριν ακόμη εκείνος το αιτηθεί. Στο ίδιο περιβάλλον, και με βάση την γεωγραφική του 
θέση θα μπορεί στοχευόμενα να τον ενημερώνει μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης για θέματα που 
ενδεχομένως τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν, πχ έργα στο νομό/περιοχή του, επιδοτούμενες 
επιχειρησιακές ευκαιρίες, κλπ. Σε αυτό το περιβάλλον, το έργο δίνει τη δυνατότητα για ένα εύρος 
ωφέλειας μεγάλης έκτασης και μορφής , αναλόγως και της αξιοποίησης του από το σύνολο της ΠΚΜ. 

 

 

1.4 Προσδοκώμενα οφέλη του έργου  

Το παρόν έργο θα έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο εύρος επιχειρησιακών και άλλων πλεονεκτημάτων, 
μερικά από τα οποία είναι: 

 Αύξηση της διαφάνειας της εκτέλεσης της δημόσιας διοίκησης από την ΠΚΜ προς τους πολίτες και 
επιχειρήσεις. Το έργο στοχεύει να ανοίξει ένα παράθυρο προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις 
ώστε να έχει άμεση, ηλεκτρονική πληροφόρηση όχι μόνο για τις διαδικασίες που τους 
ενδιαφέρουν αλλά και που τους αφορούν. Η πληροφόρηση αυτή δεν θα αρκείται σε επίπεδο 
αίτησης και αποτελέσματος αυτής (είσοδος/έξοδος διαδικασίας) αλλά και στους μηχανισμούς που 
ενεργοποιούνται εντός της ΠΚΜ για την διεκπεραίωση αυτής και στο επίπεδο λεπτομέρειας που η 
ΠΚΜ θα αποφασίζει. 

 Ενίσχυση της διάδρασης μεταξύ πολιτών/επιχειρήσεων με την ΠΚΜ με την παροχή 
εξατομικευμένων ψηφιακών  υπηρεσιών. Μέσω της πλατφόρμας, ο πολίτης\επιχείρηση θα μπορεί 
να υποβάλλει αίτηση για ψηφιακή υπηρεσία, να επικοινωνεί και να λαμβάνει πληροφόρηση για 
διαδικασίες που τον αφορούν είτε τις έχει εκκινήσει ψηφιακά είτε όχι. Η διάδραση αυτή μέσω της 
πλατφόρμας θα πρωτοκολλείται εφόσον χρειάζεται και θα διαβιβάζεται αυτόματα στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και στοχευόμενα θα φθάνει στην οργανική μονάδα 
της ΠΚΜ που είναι εμπλεκόμενη. Στην ίδια λογική, ο πολίτης/επιχείρηση θα μπορεί να 
καταγγέλλει για τις διαδικασίες που θα ορίζει η ΠΚΜ και να παρακολουθεί την διαχείριση της 
καταγγελίας του εντός της ΠΚΜ, εφόσον αυτές επιλέγει να τις υποβάλει επώνυμα, στο βαθμό και 
στη λεπτομέρεια που η ΠΚΜ επιθυμεί. Η δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας θα είναι επίσης 
διαθέσιμη, αλλά στη περίπτωση αυτή καθώς δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έννομο συμφέρον, η 
ΠΚΜ δεν δύναται να δίνει πρόσβαση στον καταγγέλλοντα στον φάκελο υπόθεσης της καταγγελίας. 

 Λόγω ευαίσθητων δεδομένων 

 Βελτιστοποίηση, αυτοματοποίηση και σημαντική επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών 
του φορέα, ειδικά αυτές στις οποίες εμπλέκονται πολλαπλά τμήματα ή/και φυσικά πρόσωπα, 
εξοικονομώντας σημαντικό ποσοστό ανθρώπινων πόρων οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν σε 
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άλλες σημαντικές εργασίες ενώ παράλληλα θα αυξήσει την διαφάνεια της διοίκησης προς τον 
συναλλασσόμενο, τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση του και την αύξηση 
της διαδραστικότητας του συναλλασσόμενου με τη δημόσια υπηρεσία. 

 Υψηλός βαθμός μείωσης των εξόδων που έχουν σχέση με την μη ψηφιακή εκτέλεση της δημόσιας 
διοίκησης αλλά και μείωση του χρόνου που δαπανά ο συναλλασσόμενος για τη διεκπεραίωση των  
υποθέσεων του με τη δημόσια υπηρεσία. 

 Αύξηση της ιχνηλασιμότητας των υποθέσεων και δυνατότητας υπολογισμού του συνολικού 
κόστους των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 Η διαχείριση της καταγγελίας, με προαπαιτούμενο ότι θα υποστηριχθεί διοικητικά, μέσα από το 
έργο θα μπορεί με εργαλεία ΤΠΕ να παρακολουθείται στο σύνολο της, όπως αυτή διερευνάται 
από τις επιμέρους αρμόδιες οργανικές μονάδες. Η συντονισμένη παρακολούθηση όχι μόνο θα 
οδηγήσει σε καλύτερη ανάδραση της ΠΚΜ με τον καταγγέλλοντα συναλλασσόμενο (συνήθως 
πολίτης) αλλά θα οδηγήσει σε μείωση ανθρωποωρών της ΠΚΜ που αναλώνονται αυτή τη στιγμή, 
όπως θα αναλυθεί παρακάτω στην αντίστοιχη ενότητα, αλλά και σε βελτιστοποιημένη, 
συντονισμένη αλληλεπίδραση των αρμόδιων οργανικών μονάδων της ΠΚΜ με τα αντίστοιχα 
τμήματα της εισαγγελίας 

 Ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού προφίλ του εντός του 
πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ. Το έργο στοχεύει να δημιουργήσει τα εργαλεία ώστε η 
ΠΚΜ ουσιαστικά να εφαρμόσει τις GDPR υποχρεώσεις της σε ότι αφορά το προφίλ των φυσικών 
προσώπων, που διατηρεί στο πληροφοριακό σύστημα της. Το έργο θα θέσει τις τεχνικές 
δυνατότητες για αυτήν την εφαρμογή ώστε να καταστεί δυνατό να ωριμάσει στο σύνολο του 
υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ και μετά το πέρας του έργου. 

 Υποστήριξη της ψηφιακής (paperless) διοίκησης τόσο στο εσωτερικό της ΠΚΜ, όσο και στη 
διάδραση της ΠΚΜ με συναλλασσόμενους με χρήση του συνολικού συστήματος και κατά κύριο 
λόγο μέσω του ΣΗΔΕ. 

 Μεθοδολογικά εργαλεία για τις επιχειρησιακές διαδικασίες από το στάδιο της βελτιστοποίησης  
(προτυποποίηση/ανασχεδιασμού), το στάδιο της μοντελοποίησης και με τελικό στόχο την 
ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα μεθοδολογικά εργαλεία και τα συστήματα που 
σχετίζονται με την διαχείριση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών θα εξασφαλίσουν την 
συνεχιζόμενη ωφέλεια της ΠΚΜ και μετά το πέρας του έργου. 

 Εργαλεία πληροφορικής για ψηφιοποίηση των βελτιστοποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών, 
με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται εκτελέσιμες και αναγνώσιμες από υπηρεσίες λογισμικού είτε 
του πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ είτε άλλων.  

 Παροχή υπηρεσιών για βελτιστοποίηση, μοντελοποίηση και ψηφιοποίηση στο πλαίσιο του έργου 
επιλεγμένων επιχειρησιακών διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε στιγμή η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών διαδικασιών ακολουθεί πιστά το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και 
ότι τα στάδια και οι ροές είναι οι ελάχιστες δυνατές και οι πιο απλές που επιτρέπεται στο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

 Ηλεκτρονική υποστήριξη της κατανεμημένης διαχείρισης διαδικασιών. Καθώς το σύνολο των 
επιχειρησιακών διαδικαδιών είναι μεγάλο, είναι μη εφικτό να καταλήξει να ψηφιοποιηθεί από μία 
μόνο οργανική μονάδα. Το έργο παρέχει το ηλεκτρονικό περιβάλλον για την συντονισμένη, από 
μια οργανική μονάδα της ΠΚΜ, συνέργια οργανικών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την 
συστηματική, μεθοδευμένη, επιμερισμένη βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση επιχειρησιακών 
διαδικασιών, οι οποίες στο μεγαλύτερο σύνολο τους θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να 
εκτελούνται με κοινό τρόπο σε εθνικό επίπεδο και στη περίπτωση της ΠΚΜ σε επίπεδο ενοτήτων 
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της. Το αποθετήριο βελτιστοποιημένων, ψηφιακών επιχειρησιακών διαδικασιών θα δύναται να 
καταστεί κατά την ωρίμανση του σημείο πανελλαδικής αναφοράς και θα είναι προσβάσιμο για 
προβολή και εκτός της ΠΚΜ. 

 Άμεση ηλεκτρονική προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών στο εκάστοτε νομοθετικό 
πλαίσιο. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού ώστε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το 
πέρας του έργου η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο (νόμοι, εγκύκλιοι, διευκρινιστικές αποφάσεις 
υπουργείων, κλπ) να εντοπίζεται άμεσα, ηλεκτρονικά στις επιχειρησιακές διαδικασίες που 
επηρεάζονται και δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των ψηφιοποιημένων διαδικασιών και κατ’ 
επέκταση άμεση προσαρμογή της εκτέλεσης των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ. Η αλλαγή αυτή θα είναι άμεση στο ΣΗΔΕ και στο λοιπό 
πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ, όπου είναι εφικτή από τα εκάστοτε υπάρχοντα συστήματα, 
μέσω των εργαλείων διαλειτουργικότητας που παρέχει το έργο. 

 Υποστήριξη υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών για τα τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΠΚΜ και 
την υποστήριξη λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων που σχετίζονται με αναπτυξιακές δράσεις και 
πολιτικές. Συγκεκριμένα, τα προσδοκώμενα οφέλη απαριθμούνται στην υποστήριξη για τη χάραξη 
πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, για τη συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής των 
πλάνων και αποκλίσεων κατά την εφαρμογή τους, για την μηχανογράφηση και παρακολούθηση 
δεικτών επίτευξης στόχων, για την αξιολόγηση - αποτίμηση αποτελεσμάτων σε σχέση με τις 
στοχεύσεις, για την αναθεώρηση πλάνων – πρόληψη αστοχιών, κλπ. 

 

1.5 Υφιστάμενη κατάσταση  

Υποδομές ΤΠΕ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απαρτίζεται από 7 Περιφερειακές Ενότητες. Οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα στεγάζονται τόσο στο κτίριο του εκάστοτε Διοικητηρίου  όσο και σε Περιφερειακά 
Γραφεία και Κτηνιατρεία. Για την εξυπηρέτηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών της ΠΚΜ 
χρησιμοποιείται η υποδομή της Έδρας της ΠΚΜ (ΠΕ Θεσσαλονίκης). Η υποδομή που έχουν και 
υποστηρίζουν οι Περιφερειακές Ενότητες φιλοξενεί εφαρμογές και υπηρεσίες τοπικού ενδιαφέροντος. Στο 
παρακάτω σχήμα γίνεται γενική και ενδεικτική απεικόνιση της τοπολογίας του δικτύου. 
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Σχεδόν το σύνολο των μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων του Φορέα επικοινωνούν δικτυακά 
μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Οι ταχύτητες διασύνδεσης των φορέων με τους 
παρόχους του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ κυμαίνονται μεταξύ 2Mbps και 100Mbps. Αναλυτικότερα : 

 τo 90% των πιθανών μελλοντικών χρηστών της ΠΚΜ του συστήματος εξυπηρετείται από κόμβους 
Σύζευξις με ταχύτητα 100Mbps. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία από το προφίλ της χρήσης 
των γραμμών διασύνδεσης των αντίστοιχων κόμβων με το δίκτυο Σύζευξις, προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει συμφόρηση στη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των κόμβων αυτών και του κόμβου της 
έδρας της ΠΚΜ. 

 ορισμένοι κόμβοι Σύζευξις της Π.Κ.Μ. διασυνδέονται με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω συμμετρικών γραμμών 
2Mbps και εξυπηρετούν ανά μονάδα Φορέα έναν αριθμό μεταξύ 15 και 40 χρηστών H/Y. Σε αυτές 
τις μονάδες η χρήση της γραμμής (bandwidth utilization) μπορεί να παραμένει στο 100% για 
σημαντικό χρονικό διάστημα εντός των εργάσιμων ωρών.  

Η υποδομή του συνολικού έργου θα εγκατασταθεί σε κέντρο δεδομένων στο κτίριο της έδρας της 
Π.Κ.Μ. στην Θεσσαλονίκη. Το κτίριο αυτό διασυνδέεται με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω συμμετρικής γραμμής 
100Mbps. Η κίνηση δεδομένων μεταξύ εσωτερικού δικτύου του συστήματος και ΣΥΖΕΥΞΙΣ, θα διέρχεται 
μέσα από τείχος προστασίας (firewall). Η πρόσβαση προς την υποδομή του συνολικού έργου θα 
περιορίζεται από αντίστοιχη πολιτική στο τείχος προστασίας.  

 Στην έδρα και στην πλειοψηφία των Περιφερειακών Ενοτήτων του Φορέα, υπάρχει υποδομή 
Active Directory για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και υπάρχει πρόσθετο σχεσιακό σύστημα βάσης 
δεδομένων με το οργανόγραμμα του Φορέα, το οποίο είναι διαθέσιμο για την σύνδεση με τρίτες 
εφαρμογές ή συστήματα.  

Πληροφοριακά συστήματα που έχουν σχέση με το παρόν έργο 

Τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν σχέση με το παρόν έργο και με το οποίο συσχετίζονται με αυτό 
λόγω της απαίτησης διαλειτουργικότητας είναι : 

- σε ότι αφορά τα συστήματα της ΠΚΜ, συγκαταλέγονται : 

o τα συστήματα πρωτοκόλλου, λογιστικής, διαχείρισης προσωπικού του BACKOFFICE, 
ψηφιακό οργανόγραμμα με τις αρμοδιότητες της ΠΚΜ 

- σε ότι αφορά εθνικά συστήματα και μητρώα, συγκαταλέγονται κατ’ ελάχιστον και μέχρι στιγμής: 

o Διαύγεια 

o ΕΣΗΔΗΣ\ΚΗΜΔΗΣ 

o ΣΗΔΕ Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο του οποίου είναι σε εξέλιξη 

o Σύστημα ψηφιακών οργανογραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το 
έργο του οποίου είναι σε εξέλιξη 

o Κόμβοι e-delivery, για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων (proof of delivery) 
μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων. Το έργο είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής. 

o μητρώο επιχειρήσεων όπως διαμορφώνεται μέσα από τα ΟΠΣΝΑ Εμπορίου και Εταιρειών, 
Βιομηχανίας 

Είναι ουσιαστικής σημασίας να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας του έργου και αυτό 
συνεπάγεται για την ΠΚΜ την παραγγελία, με δικά της έξοδα και πέραν του έργου, υπηρεσιών 
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προσαρμογής συστημάτων του πληροφοριακού συστήματος της ώστε να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η 
διαλειτουργικότητα τους με το μητρώο συναλλασόμενων του έργου. 

 

Υφιστάμενο αρχείο 

Στο σύστημα θα μεταπέσουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες που περιγράφονται σε επίπεδο εισόδου 
(δικαιολογητικά και έντυπο αίτησης) στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ 
(http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=24 ). Το σύνολο των διαδικασιών αυτών είναι 
περί τις 390. 

 

1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου 

 

Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου αναγνωρίζονται οι εξής : 

 η αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής που εισαγάγεται με το έργο, τόσο τεχνολογικής αλλά 
κυρίως οργανοδιοικητικής όψης. 

 η υποστήριξη των στελεχών του φορέα στην καλλιέργεια ψηφιακής κουλτούρας και μετάβαση σε 
paperless διοίκηση, με σκοπό όλα τα στελέχη του φορέα να γίνουν συμμέτοχοι της μετάβασης από 
την έντυπη διοίκηση στην ψηφιακή διοίκηση.  

 η αναγνώριση ότι η μετάβαση από την έντυπη διοίκηση στη ψηφιακή διοίκηση δεν επιτυγχάνεται 
μόνο από τη χρήση του συστήματος.  

 Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει μεθοδευμένη προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών 
του φορέα προς το σκοπό της βέλτιστης εφαρμογής του συστήματος.  

 η μεθοδική διαχείριση της αλλαγής και της μετάβασης σε έναν νέο τρόπο εργασίας, που επηρεάζει 
όλα τα στελέχη της ΠΚΜ (πολιτικό και τακτικό προσωπικό) 

 η συμμόρφωση του συστήματος με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (General Data Protection 
Rules – GDPR) 

 η υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της 
διασυνδεσιμότητας, της επεκτασιμότητας και διασφάλιση της επένδυσης. 

 η επιτυχής και αποτελεσματική εκπόνηση των φάσεων του έργου με στόχο την ανεύρεση του 
κανόνα αλλά και των ιδιαιτεροτήτων ανά ΠΕ στη προσαρμογή του συστήματος και ειδικότερα 
σύμφωνα με τον πίνακα: 

 

Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Είδος 
παράγοντα 

Ενέργειες αντιμετώπισης  

Έγκαιρη, έγκυρη, περιεκτική και 
αναλυτική εκπόνηση μελέτης 
εφαρμογής από ανάδοχο 

Οργανωτικό, 
διοικητικό 

Αποτελεσματική συνεργασία των ομάδων εργασίας με τον 
ανάδοχο 

Ομάδα Έργου Αναδόχου Τεχνολογικό, 
Οργανωτικό, 

Εμπειρία Ομάδας Έργου Αναδόχου σε αντίστοιχα 
περιβάλλοντα και έργα 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=24
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Διοικητικό 

Εκπαίδευση χρηστών και 
διαχειριστών του συστήματος 

Οργανωτικό, 
διοικητικό 

Συμμετοχή όλων των στελεχών όλων των βαθμίδων στην 
εκπαίδευση με στόχο την άμεση χρήση 

Επαρκής,  αποτελεσματική, άμεση 
και έγκαιρη  υποστήριξη κατά την 
παραγωγική λειτουργία και για την 
περίοδο υποστήριξη του 
συστήματος 

Τεχνολογικό Η εμπειρία και διαθεσιμότητα του αναδόχου για 
προσαρμογή της πλατφόρμας στην εξέλιξη της εθνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και στις λειτουργικές 
ιδιαιτερότητες του φορέα όπως αυτές θα προκύψουν από 
την εντατική χρήση του συστήματος. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Αντικείμενο του έργου (Συνοπτική περιγραφή) 

 

Το συνολικό έργο για την ψηφιακή εξυπηρέτησης πολιτών/επιχειρήσεων αφορά την προμήθεια 
λογισμικού και υπηρεσιών, όπως περιγράφεται παρακάτω : 

 

2.1.1 Προμήθεια Λογισμικού 

Το σύνολο του λογισμικού καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του έργου. Ωστόσο, στο πλαίσιο του 
έργου διακρίνουμε επιμέρους υποσυστήματα με συγκεκριμένο σκοπό και λειτουργία. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι τα επιμέρους υποσυστήματα συνεργάζονται, διασυνδέονται και διαλειτουργούν 
πλήρως, αποκλείοντας τις περιπτώσεις όπου λειτουργικές απαιτήσεις του συνολικού συστήματος δεν 
προσφέρονται από κανένα επιμέρους υποσύστημα, καθώς και τις περιπτώσεις μη αιτιολογημένης 
επικάλυψης υλοποίησης απαιτήσεων, δηλ. η ίδια απαίτηση να υλοποιείται από παραπάνω από ένα 
υποσύστημα. 

Τα επιμέρους υποσυστήματα στην κατηγορία του λογισμικού αυτή είναι : 

- Υποσύστημα Α1: Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών. Συνοπτικά, το υποσύστημα Α1 σε 
υψηλότερο επίπεδο, προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:  

α) την πληροφόρηση πολιτών/επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών επί των διαδικασιών της 
ΠΚΜ, σε επίπεδο εισόδου/εξόδου αλλά και των ενδιάμεσων σταδίων για τις διαδικασίες που το διαθέτουν 
και εφόσον αυτό επιλεχθεί να εμφανιστεί από τον χρήστη,  

β) την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών επί συγκεκριμένου συνόλου διαθέσιμων 
βελτιστοποιημένων και ψηφιοποιημένων διαδικασιών, για τις οποίες ο πολίτης/επιχείρηση θα μπορεί να 
αιτηθεί ψηφιακά  κάποια διαδικασία , θα μπορεί να  διαχειριστεί και να παρακολουθεί τις αιτήσεις του 
(ψηφιακές και μη),  θα μπορεί να μέσω του συστήματος που θα είναι GDPR-compliant by design and by 
default να παρακολουθεί τα στοιχεία που διατηρεί η ΠΚΜ για αυτόν, να ενημερώνει τα στοιχεία του, να 
ζητά την διαγραφή τους, να καταγγέλλει επώνυμα/ανώνυμα και να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
καταγγελίας του στο βαθμό που η ΠΚΜ επιλέγει, κλπ 

γ) τη διαχείριση ψηφιοποιημένων διαδικασιών, για την υποστήριξη συνεργατικής βελτιστοποίησης 
και ψηφιοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών στο σύνολο των ροών κάθε διαδικασίας από τις οργανικές 
μονάδες της ΠΚΜ. 

δ) πλατφόρμας διαλειτουργικότητας, εργαλεία δημιουργίας/παραμετροποίησης οθονών 
συστήματος Α1, διαχείριση συνολικού συστήματος και μητρώου συναλλασσόμενων και ψηφιοποιημένων 
διαδικασιών, μοντελοποιητή με engine, κλπ. 

Το υποσύστημα Α1 μπορεί να επιμεριστεί σε ένα σύνολο υποσυστημάτων όπως αναλύεται 
παρακάτω : 

 Υποσύστημα Α.1.1: Σύστημα Ενημέρωσης/Προβολής των Επιχειρησιακών Διαδικασιών από 
πολίτες/επιχειρήσεις/υπαλλήλους της ΠΚΜ.  

 Υποσύστημα Α.1.2: Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών σε 
Πολίτες/Επιχειρήσεις. 

 Υποσύστημα Α.1.3: Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Διαδικασιών. 
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 Υποσύστημα Α.1.4: Αυτό το υποσύστημα είναι η ομπρέλα που καλύπτει τα υποσυστήματα Α1.1, 
Α1.2, Α1.3, Α2, Α3 και επιτελεί όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για τον συντονισμό και 
διαχείρισης κοινών μεταξύ των υποσυστημάτων λειτουργιών αλλά και λειτουργιών που αφορούν 
απαιτήσεις του συστήματος και δεν καλύπτονται από άλλο υποσύστημα. Ενδεικτικά σε αυτό το 
υποσύστημα καλύπτεται τα ζητήματα όπως διαχείριση και εργαλεία πλατφόρμας 
διαλειτουργικότητας, διαχείριση και εργαλεία διεπαφών συστήματος, εργαλείο μοντελοποιητή με 
engine, διαχείριση αποθετηρίου διαδικασιών, διαχείριση αποθετηρίου συναλλασσομένων, κλπ 

 

- Υποσύστημα Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ).  

Στο υποσύστημα αυτό όπως αυτό περιγράφεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα 
υποστηρίζεται κατ’ ελάχιστο η χρήση ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα στάδια του εγγράφου, η 
παρακολούθηση και έλεγχος των διακινούμενων εγγράφων,  η τυποποίηση της δρομολόγησης των 
διακινούμενων εγγράφων υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η 
ιχνηλασιμότητα των  υποθέσεων,  η διασύνδεση του με εθνικά συστήματα (αποθετήριο 
οργανογραμμάτων/υπαλλήλων, διασύνδεση με κόμβους e-delivery, κλπ). Μέσα στο ΣΗΔΕ θα φιλοξενείται 
το αποθετήριο πρότυπων εγγράφων για όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες της ΠΚΜ, το οποίο θα έχει τη 
δυνατότητα να διαλειτουργεί με το αντίστοιχο αποθετήριο του υπουργείου κατά την ωρίμανση του 
αντίστοιχου έργου. Το ΣΗΔΕ θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και εγγράφων της ΠΚΜ ενώ 
επιπλέον, θα ενσωματωθούν λειτουργίες και λειτουργικότητα με σκοπό την απόδοση προστιθέμενης 
αξίας που θα ανάγουν το ΣΗΔΕ ένα απαραίτητο και χρήσιμο καθημερινό εργαλείο για τους υπαλλήλους 
της ΠΚΜ. 

 

- Υποσύστημα Α3: Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role Specific Public Sector Business 
Intelligence Platform)  

Στο υποσύστημα αυτό συμπεριλαμβάνονται σύνολο τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης, ανάλυσης 
και παρουσίασης δεδομένων, με σκοπό την ταχεία πρόσβαση σε μεγάλους όγκους αξιόπιστων 
πληροφοριών για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Το σύστημα αυτό θα είναι 
ένα σύνολο εφαρμογών και τεχνολογιών για την συγκέντρωση, αποθήκευση, ανάλυση, οπτικοποίηση και 
παροχή  πρόσβασης σε δεδομένα που θα αντλούνται μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας τόσο 
από τις πηγές δεδομένων του έργου (ΣΗΔΕ, μητρώο συναλλασσόμενων, μητρώο διαδικασιών, κλπ) όσο και 
από το λοιπό πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ. Στο υποσύστημα αυτό θα συμπεριλαμβάνονται μοντέλα 
για πρόβλεψη μελλοντικών συμπεριφορών σχετικών και επί των δραστηριοτήτων της ΠΚΜ με σκοπό την 
υποστήριξη στη χάραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων,  στη συστηματική παρακολούθηση 
εφαρμογής των πλάνων και αποκλίσεων κατά την εφαρμογή τους, στη μηχανογράφηση και 
παρακολούθηση δεικτών επίτευξης στόχων, στην αξιολόγηση - αποτίμηση αποτελεσμάτων σε σχέση με τις 
στοχεύσεις, κλπ 

 

2.1.2 Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση και Ψηφιοποίηση Διαδικασιών  

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η βελτιστοποίηση (προτυποποίηση & ανασχεδιασμός)  και 
ψηφιοποίηση περί των 80 επιχειρησιακών διαδικασιών που θα επιλεγούν κατά την περίοδο μελέτης 
εφαρμογής. Κατ’ εκτίμηση, από το σύνολο των διαδικασιών που θα επιλεγούν : 

 20% των διαδικασιών θα ανήκουν στην κατηγορία των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από 
μία οργανική μονάδα,  

 60% των διαδικασιών θα ανήκουν στη κατηγορία που θα διεκπεραιώνονται από πάνω από μία 
οργανική μονάδα της ΠΚΜ αλλά πάντα εντός της ΠΚΜ 
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 20% των διαδικασιών θα ανήκουν στη κατηγορία που για να διεκπεραιωθούν απαιτεί συνεργία 
της ΠΚΜ με άλλους φορείς (Πυροσβεστική, Υπουργεία, κλπ) 

Η ψηφιοποίηση θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών του έργου και με τον 
μοντελοποιητή και λοιπά εργαλεία του έργου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η ΠΚΜ θα έχει 80 
βελτιστοποιημένες, ψηφιοποιημένες διαδικασίες και ένα σύνολο μεθοδολογικών εργαλείων που θα 
επιτρέψουν στη ΠΚΜ με ίδιους ανθρωποπόρους να συνεχίσει το αντικείμενο της βελτιστοποίησης, 
ψηφιοποίησης των διαδικασιών μετά το πέρας  του έργου. Η επιλογή των 80 διαδικασιών θα γίνει κατά 
την διάρκεια της υπηρεσίας της μελέτης εφαρμογής και θα ανήκουν στις κατηγορίες. 

 

2.2 Αντικείμενο του έργου (Αναλυτική περιγραφή) 

Το έργο θα προσφέρει υπηρεσίες σε δυο κατηγορίες αποδεκτών : 

 Πολίτες/Επιχειρήσεις  

 Οργανικές Μονάδες της ΠΚΜ 

 

Ως προς την κατηγορία των Πολιτών και Επιχειρήσεων, το σύστημα φιλοδοξεί να προσφέρει  
εξατομικευμένη πληροφόρηση για τις επιχειρησιακές διαδικασίες της ΠΚΜ, στο σύνολο των σταδίων τους, 
που απευθύνονται σε πολίτες/επιχειρήσεις και ψηφιακή εξατομικευμένη εξυπηρέτηση για την συναλλαγή 
τους με την ΠΚΜ.  

Σε ότι αφορά την πληροφόρηση των συναλλασσόμενων, μέχρι στιγμής στο σύνολο σχεδόν του 
δημόσιου τομέα, οι πολίτες έχουν πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την δημόσια 
υπηρεσία σε στάδιο εισόδου και εξόδου της διαδικασίας. Για παράδειγμα, ο πολίτης πληροφορείται για το 
έντυπο της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει, για τα πρότυπα 
αιτήσεων και δικαιολογητικών, για το χρόνο διεκπεραίωσης (όπως αυτός ορίζεται από τις νόμιμες 
προθεσμίες για τη διαδικασία αυτή).  

Στο πλαίσιο του έργου, στοχεύουμε να προσφέρουμε την δυνατότητα ο πολίτης να ενημερώνεται από 
ένα ηλεκτρονικό σημείο και για τα επιμέρους εσωτερικά στάδια της διαδικασίας, εφόσον το επιθυμεί,  τα 
οποία μέχρι στιγμής είναι γνωστά μόνο μέσα στο σώμα της δημόσιας, και διαθέσιμα μεν διάσπαρτα δε 
μέσα σε ένα σύνολο νόμων/εγκυκλίων/υπουργικών αποφάσεων κλπ. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης 
ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και γίνεται ενήμερος για τις διαδικασίες που τον ενδιαφέρουν και τον 
αφορούν εφόσον το επιθυμεί.  

Η αρχιτεκτονική και οι προδιαγραφές του έργου θα εξασφαλίσουν ότι σε ότι αφορά τον 
πολίτη/επιχείρηση αυτή η πληροφόρηση να είναι εξατομικευμένη, καθώς θα επιτρέπεται να εκτίθεται στο 
επίπεδο λεπτομέρειας που τον ενδιαφέρει, ενώ σε ότι αφορά τον πάροχο της πληροφόρησης, την ΠΚΜ, οι 
διαδικασίες που θα εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο θα είναι απολύτως παραμετρικές ως προς το ποιες θα 
είναι, σε τι επίπεδο λεπτομέρειας θα εκτίθεται, σε ποια κατηγορία συναλλασσόμενων θα εκτίθενται. 
Ειδικά, σε ότι αφορά την κατηγορία συναλλασσόμενων διευκρινίζεται ότι για το έργο συναλλασσόμενος 
δεν είναι μόνο ο πολίτης και η επιχείρηση αλλά επιπλέον οι υπηρεσίες της ΠΚΜ, οι υπάλληλοι της ΠΚΜ 
και οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Όπως θα φανεί παρακάτω, στην κατηγορία των οργανικών μονάδων 
της ΠΚΜ, ο ίδιος ο δημόσιος υπάλληλος της ΠΚΜ θα ωφεληθεί από την υποδομή αυτή καθώς θα 
λειτουργήσει ως ένα αποθετήριο γνώσης και εκπαίδευσης για την εκτέλεση και την ροή των διαδικασιών. 

Σε ότι αφορά την ψηφιακή εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου πολίτη/επιχείρησης, το σύστημα θα 
προσφέρει τη δυνατότητα για τις επιχειρησιακές διαδικασίες που η ΠΚΜ θα επιλέξει σε πρώτη φάση, και 
για όσες θα προσθέσει/αφαιρέσει/τροποποιήσει στο μέλλον, ο πολίτης/επιχείρηση θα έχει στη διάθεση 
του μια εξατομικευμένη πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συναλλάσσεται και συνδιαλέγεται με την ΠΚΜ. 
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Με την αυθεντικοποιημένη είσοδο του (μέσω ΑΑΔΕ ή με ψηφιακή υπογραφή) θα μπορεί μέσα από τον 
λογαριασμό του να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί τις συναλλαγές του με την ΠΚΜ. Η εξατομικευμένη 
οθόνη του λογαριασμού του θα του δίνει εργαλεία για να : 

1) Διαχειρίζεται τις αιτήσεις του  

Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης πλατφόρμας του εν δυνάμει θα μπορεί να υποβάλλει αιτήματα 
για διαθέσιμη ψηφιακή επιχειρησιακή διαδικασία, να ανεβάζει τα δικαιολογητικά που χρειάζεται, να 
πρωτοκολλείται άμεσα η αίτηση του, να ενημερώνεται για το εσωτερικό στάδιο της διαδικασίας στο οποίο 
βρίσκεται η αίτηση του, για την οργανική μονάδα και τον χρεωμένο υπάλληλο που ενεργεί αυτή τη στιγμή 
για την αίτηση του, καθώς και για όσους προηγουμένως ενήργησαν, για τον τρόπο στοχευόμενης 
επικοινωνίας μαζί του, για επιπλέον στοιχεία που ζητάει η οργανική μονάδα της ΠΚΜ από τον 
συναλλασσόμενο, για τα έγγραφα/βεβαιώσεις/κλπ που εκδίδονται ως αποτέλεσμα της αίτησης του.  

Το σύνολο των αιτήσεων του και τα επιμέρους έγγραφα (δικαιολογητικά που ανέβασε ο 
συναλλασσόμενος, τα έγγραφα που έχουν παραχθεί, κλπ) θα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή 
αμέσως μετά την διαπιστευμένη είσοδο του στο σύστημα, χωρίς να απαιτείται να συγκρατεί κωδικούς 
αιτήσεων ώστε να αναζητήσει το αποτέλεσμα της αίτησης του. 

Το επίπεδο λεπτομέρειας στο οποίο θα εκτίθεται ο συναλλασσόμενος θα δύναται να 
παραμετροποιηθεί από τον ίδιο αλλά και από την ΠΚΜ, ανάλογα με ένα σύνολο κριτηρίων όπως είδος 
διαδικασίας, κατηγορία συναλλασσόμενου, κλπ. Στο πλαίσιο του έργου, η λειτουργικότητα, η λεπτομέρεια 
της εκτιθέμενης πληροφορίας (βλέπετε και παρακάτω στην ενημέρωση των στοιχείων που η ΠΚΜ 
διατηρεί για τον συναλλασσόμενο) και η εμφάνιση της οθόνης του συναλλασσόμενου θα δύναται να 
διαμορφωθεί και από την ΠΚΜ μετά την ολοκλήρωση του έργου. Μέσω του έργου θα δοθούν εργαλεία 
που εν δυνάμει θα μπορούν και κάτω από προϋποθέσεις να εκθέτουν πληροφορία αιτήσεων του 
πολίτη/επιχείρησης που δεν έχουν κατατεθεί ψηφιακά, η οποία θα αντλείται από τα υποσυστήματα του 
πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ, που το επιτρέπουν και ανάλογα με την επιχειρησιακή διαδικασία 
που διευκολύνουν. 

2) Πληροφορείται και πληροφορεί  

Ο συναλλασσόμενος θα δύναται να πληροφορείται και να πληροφορεί την ΠΚΜ για υποθέσεις 
που τον αφορούν ή ζητήματα που τον ενδιαφέρουν, που δεν έχουν απαραίτητα συσχέτιση με υποβολή 
αιτήματος για ψηφιακή υπηρεσία.  

Η ωρίμανση του μητρώου συναλλασσόμενου, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας 
του έργου, έχει ως στόχο ο συναλλασσόμενος να έχει μια μοναδική λογική ταυτότητα για όλο το 
πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία και ενημέρωση 
του προφίλ συναλλασσόμενου μέσα στο πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ ώστε να ανιχνευτούν 
περιοδικότητα, προτίμηση κλπ στις αιτήσεις που σχετίζονται με τον συναλλασσόμενο. Η δημιουργία 
αυτού του προφίλ, με τη βοήθεια του εργαλείου επιχειρησιακής ευφυΐας, θα επιτρέψει την ΠΚΜ να 
αποκτήσει proactive συμπεριφορά στην διάδραση της με τον συναλλασσόμενο. Το σημείο της διάδρασης 
είναι η πληροφόρηση που μπορεί ο συναλλασσόμενος να δεχτεί ή να δώσει μέσα από την εξατομικευμένη 
πλατφόρμα του.  

3) Καταγγέλλει επώνυμα ή ανώνυμα 

Ο συναλλασσόμενος δύναται να καταγγέλλει επώνυμα ή ανώνυμα, εφόσον το επιτρέπει η 
αντίστοιχη νομοθεσία, για δραστηριότητες που η ΠΚΜ θα επιλέγει. Η καταγγελία θα πρωτοκολλείται 
αυτόματα, θα δημιουργείται μοναδική υπόθεση για αυτήν και ο συναλλασσόμενος θα ενημερώνεται για 
την πορεία της εξέτασης της καταγγελίας καθώς και το αποτέλεσμα της, εφόσον η καταγγελία είναι 
επώνυμη. Το στατιστικό αποτέλεσμα για ομοειδείς στην ουσία τους καταγγελίες θα δύναται να είναι 
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διαθέσιμη στην πληροφόρηση του κοινού για ενίσχυση της διαφάνειας των πρακτικών της ΠΚΜ και θα 
προβάλλεται στο τμήμα της ενημέρωσης του συστήματος Α.1.1. 

Η απαίτηση να είναι συγκεκριμένες οι δραστηριότητες της ΠΚΜ που θα επιδέχονται ψηφιακών 
καταγγελιών έχει να κάνει με την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΠΚΜ για τη διαχείριση της καταγγελίας. 
Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι όταν ο πολίτης κάνει μια επώνυμη καταγγελία για παράδειγμα για την 
ρύπανση, αυτή θα πρωτοκολληθεί στην αρμοδιότερη οργανική μονάδα, στο Τμήμα Περιβάλλοντος της 
Δ/νσης Ανάπτυξης στην περίπτωση της ρύπανσης. Η αρμοδιότερη οργανική μονάδα θα ενεργήσει για τη 
διερεύνηση στο πεδίο που την αφορά και θα διαβιβάσει την καταγγελία στις οργανικές μονάδες που 
συνεπικουρούν από άλλη οπτική γωνία, πχ στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και στη Δ/νση Υγείας. Κάθε 
μία από αυτές τις οργανικές μονάδες θα διερευνήσει την καταγγελία ξεχωριστά. Για να παρακολουθηθεί η 
καταγγελία θα πρέπει να παρακολουθηθούν τρεις οργανικές μονάδες ξεχωριστά με ότι ενδεχομένως 
διαβιβάσεις έχουν κάνει αυτές. Έστω ότι οι διαβιβάσεις σταματούν σε αυτές τις τρεις οργανικές μονάδες 
και ότι αποφαίνονται ότι θα πρέπει να ενημερωθεί το οικείο τμήμα Εισαγγελίας. Καταλήγουν να σταλούν 
τρεις υποθέσεις για την ίδια καταγγελία σε τρία διαφορετικά εν δυνάμει τμήματα της Εισαγγελίας. Όταν 
αυτές οι υποθέσεις φθάσουν στο δικαστήριο, θα πρέπει οι εισηγητές κάθε εμπλεκόμενης, στο παράδειγμα 
μας, οργανικής μονάδας να παραστεί σε τρεις τουλάχιστον δικάσιμες, οι οποίες στην καλή περίπτωση με 
μία δικάσιμο θα καταλήξουν σε διακριτές αποφάσεις. Από το παραπάνω παράδειγμα γίνεται προφανές 
ότι η καταγγελία είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί, ανυπολόγιστες ανθρωποώρες χάνονται για την ίδια 
καταγγελία χωρίς να προσφέρουν κάτι στην ουσία της διερεύνησης της. 

Με το προσφερόμενο σύστημα προσφέρονται τα εργαλεία ΤΠΕ ώστε να γίνεται αποτελεσματική 
διαχείριση της καταγγελίας. Συγκεκριμένα, με την ηλεκτρονική ή μη κατάθεση της καταγγελίας θα 
δημιουργείται μέσα στο υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ υπόθεση που αποκτά ένα μοναδικό αριθμό. Σε όσες 
οργανικές μονάδες της ΠΚΜ και αν διαβιβαστεί, όσους αριθμούς πρωτοκόλλου και αν λάβει, όσα 
ενδιάμεσα παραγόμενα παραχθούν, όλα θα βρίσκονται σε έναν μοναδικό ηλεκτρονικό φάκελο υπόθεσης. 
Εφόσον η καταγγελία είναι επώνυμη ο καταγγελλόμενος θα μπορεί να βλέπει από μία οθόνη τις ενέργειες 
για τη διερεύνηση της καταγγελίας του και που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στο βαθμό που η ΠΚΜ θα το 
επιθυμεί. Επιπλέον, η ΠΚΜ από μια οθόνη θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διερεύνησης της 
εκάστοτε καταγγελίας (επώνυμης/ανώνυμης). 

Ωστόσο, η αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών απαιτεί και παρεμβάσεις και εργαλεία 
εκτός ΤΠΕ, που ξεφεύγουν από το αντικείμενο του έργου. Συγκεκριμένα, από μεριάς του φορέα 
προϋποθέτει την δημιουργία νέας επιχειρησιακής διαδικασίας, που θα εκτελείται διοικητικά από 
οργανική μονάδα που θα της ανατεθεί και που θα επιτρέπει τον συντονισμό και την παρακολούθηση της 
διερεύνησης της καταγγελίας μέσα στον φορέα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα εξασφαλίζεται ότι 
η υπόθεση της καταγγελίας θα αποστέλλεται όταν είναι ώριμη (όταν δηλαδή όλες οι οργανικές μονάδες 
της ΠΚΜ που ενεργούν για αυτή και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών έχουν ολοκληρώσει τις 
ενέργειες τους) μία και μόνο φορά σε τμήμα της Εισαγγελίας οπότε και οι αρμόδιοι υπάλληλοι μόνο μια 
φορά θα παρουσιαστούν σε δικάσιμο. Μια άλλη όψη οργανοδιοικητική είναι η βελτιστοποίηση του 
κόστους διερεύνησης των ανώνυμων καταγγελιών. Στην πράξη προκύπτει ότι μεγάλος αριθμός ανώνυμων 
καταγγελιών καταλήγουν να είναι false positive και κριτήριο των καταγγελλόμενων είναι ιδιοτελείς λόγοι. 
Ωστόσο, το κόστος διερεύνησης της ανώνυμης καταγγελίας επιβαρύνει τους περιορισμένους 
ανθρωποπόρους και ανθρωποώρες του φορέα, μετατοπίζοντας τη χρήση τους από τη διερεύνηση 
ουσιαστικών καταγγελιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΚΜ θα πρέπει να αποτυπώσει τεκμηριωμένα το μέγεθος 
και την έκταση του προβλήματος και να προβεί σε υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση του φαινομένου στο 
μέτρο που η νομοθεσία το επιτρέπει (πχ επιβολή παραβόλου που θα επιστρέφεται σε καταγγελία που έχει 
έρεισμα, κλπ). 

Επιπλέον, όχι μόνο για τις καταγγελίες αλλά και για το σύνολο του έργου, όταν διακινούνται 
ψηφιακά και έντυπα έγγραφα που αφορούν συναλλασσόμενο, καταγγελία ειδικώς και υπόθεση γενικώς 
και διαδικασία θα πρέπει πάνω στα έγγραφα οι εισηγητές να μνημονεύουν τον μοναδικό αριθμό αυτών 
των οντοτήτων. Από τη μεριά του το σύστημα αυτομάτως θα προσθέτει τους μοναδικούς αυτούς αριθμούς 
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στα έντυπα που παράγει (καταγγελίες, αιτήσεις ψηφιακών υπηρεσιών, έγγραφα μέσω ΣΗΔΕ) αλλά σε ότι 
αφορά την εκτός έργου διακίνηση εγγράφων το σχήμα διοίκησης του έργου από τη μεριά του φορέα, θα 
πρέπει να προβλέψει τρόπους για την επίτευξη αυτού του απαιτούμενου. 
 

4) Ενημερώνεται για τα στοιχεία που διατηρεί η ΠΚΜ για τον ίδιο.  

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σχετικής με το GDPR, το έργο 
θα είναι GDPR compliant by default and by design και θα διευκολύνει τον πολίτη να  παρακολουθεί τα 
στοιχεία που διατηρεί η ΠΚΜ για αυτόν στο πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ, να αιτείται την ενημέρωση 
των στοιχείων του, να ζητά την διαγραφή τους, κλπ. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών, το σύστημα θα φροντίσει για τη δημιουργία 
αποθετηρίου συναλλασσόμενων, που θα δύναται να ενημερώνει και να ενημερώνεται από το 
πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί για όλη την ΠΚΜ ένα και μοναδικό 
αποθετήριο συναλλασσόμενων για το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος του ΠΚΜ. Το έργο 
συμπεριλαμβάνει εργαλεία διαλειτουργικότητας που θα κάνουν εφικτό αυτόν τον στόχο από τη μεριά του 
υπό προμήθεια συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση και κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για αυτήν την 
παράμετρο του έργου είναι ο φορέας να προβεί στην προμήθεια υπηρεσιών από τους αναδόχους του 
υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος ώστε να μπορούν να διαλειτουργούν με τρίτα συστήματα. Η  
προμήθεια αυτή ξεφεύγει από το πλαίσιο του έργου και βαρύνει τον φορέα αποκλειστικά. 

 

 

Ως  προς την κατηγορία των Οργανικών Μονάδων της ΠΚΜ, το έργο φιλοδοξεί: 

1) Να προμηθευτεί και να εφαρμόσει σε όλο το Φορέα Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων και Ροών Εργασιών (ΣΗΔΕ) 

Στο ΣΗΔΕ θα υποστηρίζεται η χρήση ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα στάδια του εγγράφου, η 
παρακολούθηση και έλεγχος των διακινούμενων εγγράφων από το σημείο εισόδου και σε όλα τα 
επιμέρους στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής διαδικασίας,  η τυποποίηση της ροής των 
διακινούμενων εγγράφων υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Το ΣΗΔΕ θα υποστηρίζει την έννοια της διαχείρισης υπόθεσης και τα εισερχόμενα έγγραφα θα 
εκκινούν αυτομάτως ή ad hoc επιχειρησιακές ψηφιακές διαδικασίες, θα μπαίνουν στο φάκελο νέας 
υπόθεσης ή θα συσχετίζονται με υπάρχουσα υπόθεση ή υποθέσεις. Τα ενδιάμεσα παραγόμενα έγγραφα, 
αλλά και οι ενέργειες που εκτελούνται χωρίς κατ’ ανάγκη να παράγουν έγγραφα θα συσχετίζονται με την 
υπόθεση. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της καταγγελίας, με την ιδιότητα της υπόθεσης, το ΣΗΔΕ θα 
προσφέρει οθόνες και εργαλεία για την παρακολούθηση υποθέσεων, μεταξύ αυτών και καταγγελιών. 

 Επιπλέον, το ΣΗΔΕ θα έχει στη διάθεση του τον μοντελοποιητή διαδικασιών της διαχειριστικής 
πλατφόρμας του έργου, ο οποίος θα ψηφιοποιεί και θα εκθέτει μέσω πχ API τις ψηφιοποιημένες 
διαδικασίες στο ΣΗΔΕ και σε τρίτα συστήματα που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο οι 
βελτιστοποιημένες ψηφιοποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες της ΠΚΜ θα ενεργοποιούνται άμεσα στην 
εκτέλεση της διοίκησης που ασκεί η ΠΚΜ. 

Εξάλλου, το ΣΗΔΕ θα προσφέρει πλήθος υπηρεσιών όπως μηχανισμούς «έξυπνης» ενημέρωσης για 
την νομοθεσία που τα διακινούμενα μέσω ΣΗΔΕ έγγραφα παραπέμπουν, εργαλεία για άμεση διοικητική 
ενημέρωση και επιβεβαίωση από μεριάς των υπαλλήλων ότι έχουν ενημερωθεί διοικητικά για θέματα που 
θέτουν τέτοια ενημέρωση, διατήρηση των ενεργειών επί υποθέσεων/εγγράφων που δεν προβάλλονται σε 
έγγραφα αλλά είναι απαραίτητα ως προς την ουσία της υπόθεσης/εγγράφων, κλπ.  

Το ΣΗΔΕ θα εξυπηρετεί εσωτερικά το σύνολο της ΠΚΜ και θα διασυνδέεται με το κόμβο e-delivery 
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η λήψη του proof-of-delivery για 
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τα ψηφιακά έγγραφα/υποθέσεις που θα διακινούνται από και προς το ΣΗΔΕ της ΠΚΜ με τις  λοιπές 
συναλλασσόμενες δημόσιες υπηρεσίες, διευκολύνοντας  επικοινωνία της ΠΚΜ με τις συναλλασσόμενες 
δημόσιες υπηρεσίες της εν δυνάμει απολύτως ηλεκτρονικά. Η δυνατότητα διαλειτουργικότητας 
περιγράφει το σύνολο αλλά και τα επιμέρους συστήματα του ΣΗΔΕ καθώς θα πρέπει να μπορεί να 
διαλειτουργεί με αποθετήρια των υπουργείων που θα είναι διαθέσιμα μέχρι και τη λήξη καλής 
λειτουργίας του έργου αλλά και μετά από αυτό (για παράδειγμα από το Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αποθετήριο οργανογραμμάτων δημοσίου φορέα, αποθετήριο πρότυπων εγγράφων 
δημόσιου φορέα, μητρώο πολιτών, καθώς και διαλειτουργικότητα με Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ, κλπ). 
Τα σημεία διαλειτουργικότητας περιγράφονται στις απαιτήσεις προδιαγραφών αλλά θα καθοριστούν 
επακριβώς την περίοδο της μελέτης εφαρμογής. 

2) Να προμηθευτεί Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας και εργαλεία διαχείρισης οθονών 
συστήματος Α1 

Η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας εξασφαλίζει ότι τα επιμέρους συστήματα Α1, Α2 θα 
διασυνδέονται και θα διαλειτουργούν αλλά ταυτόχρονα θα έχουν τις απαραίτητες υποδομές ώστε να 
μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα. Η βασική αποστολή της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας είναι 
να επιτρέψει την διασύνδεση των επιμέρους συστημάτων του πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ με το 
σύνολο των υποσυστημάτων του έργου αλλά και το σύνολο της ΠΚΜ με τα εθνικά συστήματα που έχουν 
αυτή τη λειτουργία διαθέσιμη.  

Η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας αλλά και τα εργαλεία διαχείρισης οθονών συστήματος Α1, θα 
αξιοποιηθούν τόσο κατά την διάρκεια του έργου αλλά κυρίως μετά το πέρας του έργου καθώς θα 
επιτρέπουν στον φορέα να διαφοροποιήσει με ιδίους ανθρωποπόρους τις υπάρχουσες υπηρεσίες 
διαλειτουργικότητας, να δημιουργήσει νέες, να διαφοροποιήσει τις οθόνες του υποσυστήματος Α1 σε 
επίπεδο λειτουργίας και λειτουργικότητας και να δημιουργήσει νέες οθόνες, όταν χρειαστεί. 

 

3) Διαχείριση διαδικασιών  

Να δημιουργήσει ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας σχετικό με την βελτιστοποίηση, τεκμηρίωση και 
ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών το οποίο συνεργατικά, από την αρμόδια οργανική μονάδα 
της ΠΚΜ και από ομάδες εργασίες στο σύνολο των ενοτήτων θα ενημερώνει το αποθετήριο/μητρώο 
ψηφιοποιημένων βελτιστοποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών ως προς το σύνολο των ροών τους, τα 
ενδιάμεσα παραγόμενα, την νομική τεκμηρίωση για κάθε διαδικασία/στάδιο/ροή. Το έργο κατ’ ελάχιστον 
φιλοδοξεί να δώσει εργαλεία ώστε να δημιουργηθεί μοναδικό σημείο ενημέρωσης/εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων της ΠΚΜ για τις επιχειρησιακές διαδικασίες καθώς και μοναδικό σημείο 
ενημέρωσης/διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών λόγω νομικών/οργανωτικών αλλαγών. 
Επιπλέον, το σύνολο των ψηφιοποιημένων διαδικασιών,  στο βαθμό που η ΠΚΜ επιθυμεί, θα είναι 
διαθέσιμο για προβολή και κατέβασμα των αντίστοιχων αρχείων (κείμενο περιγραφής, πρότυπα έγγραφα, 
πίνακας νομοθεσίας, διαγραμματικές απεικονίσεις, αρχεία bpmn, κλπ) από την σελίδα ενημέρωσης 
συναλλασσόμενων.  

Το αποθετήριο διαδικασιών θα είναι διαθέσιμο στο σύνολο του έργου και σε τρίτα συστήματα 
μέσω της διαλειτουργικότητας και θα διασυνδέεται εξ’ ορισμού με το υποσύστημα Α1, Α2 ώστε η 
εκτέλεση της δημόσιας διοίκησης μέσω του ΣΗΔΕ να είναι εναρμονισμένη με το νομικό της πλαίσιο όπως 
θα αποτυπώνεται ψηφιακά μέσα στο αποθετήριο διαδικασιών. Συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξεί να 
προσφέρει μηχανισμούς και εργαλεία ώστε η αλλαγή των σταδίων και των ροών των επιχειρησιακών 
διαδικασιών λόγω οργανωτικών αλλαγών αλλά κυρίως λόγω αλλαγής νομοθεσίας (νόμοι, εγκύκλιοι, κλπ) 
να μην δημιουργεί διοικητικό πρόβλημα ενημέρωσης των υπαλλήλων, ενημερωμένης πρακτικής και 
άσκησης αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων.  
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Μέχρις στιγμής, όταν η αρμόδια οργανική μονάδα ΠΚΜ για κάποιο θέμα ενημερωθεί για κάποια 
αλλαγή στη νομοθεσία, δημιουργεί έγγραφο για να ενημερώσει τις οργανικές μονάδες της ΠΚΜ, οι οποίες 
με τη σειρά τους πρέπει ενυπόγραφα να ενημερώσουν τις υπομονάδες, τους υπαλλήλους, κτλ. Σειρά 
εγγράφων μπαινοβγαίνουν στα πρωτόκολλα, διοικητικό προσωπικό σε κάθε οργανική μονάδα 
απασχολείται με τη διαχείριση αυτής της εργασίας και το αποτέλεσμα είναι αρκετές φορές αμφίβολο 
καθώς δύναται να μην ενημερωθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι και να μην ενημερώσουν τις πρακτικές τους 
στην εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών.  

Με τους μηχανισμούς που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου, μεθοδεύεται η διαχείριση 
αυτής της εργασίας. Καταρχήν, μόλις εντοπιστεί η νομοθετική αλλαγή (με δυνατότητα η αρμόδια οργανική 
μονάδα να προβεί στο συσχετισμό με επιχειρησιακή διαδικασία, στάδιο ή ροή εφόσον είναι αυτό εφικτό 
αλλά όχι απαραίτητα) η αλλαγή θα ενημερώνεται μέσω μοναδικού σημείου τήρησης αυτού του είδους 
πληροφορίας. Ακολούθως, το σύστημα θα αναδεικνύει αυτόματα ποιες οι επηρεαζόμενες επιχειρησιακές 
διαδικασίες από το αποθετήριο των ψηφιοποιημένων διαδικασιών. Η διασύνδεση αυτών των διαδικασιών 
με το ΣΗΔΕ θα φέρει αμέσως σε εφαρμογή την αλλαγή στην επιχειρησιακή πρακτική της ΠΚΜ και 
ταυτόχρονα θα ενημερώσει όλους τους υπαλλήλους που εκτελούν τις επίμαχες διαδικασίες. 

 

4) Διαχείριση μητρώου συναλλασσόμενων 

Ο συναλλασσόμενος για τον φορέα είναι οι πολίτες/επιχειρήσεις, τα οργανογράμματα των 
δημοσίων υπηρεσιών, το δικό της οργανόγραμμα και οι υπάλληλοι/στελέχη της ΠΚΜ. Το έργο φιλοδοξεί 
να συνεισφέρει στην δημιουργία και συστηματική ενημέρωση και διαχείρισης μοναδικής ταυτότητας 
συναλλασσόμενου για το σύνολο της ΠΚΜ.  

Σε ότι αφορά τους πολίτες/επιχειρήσεις θα δημιουργείται μοναδική ταυτότητα για αυτή τη 
κατηγορία συναλλασσόμενου η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο σύνολο του συστήματος και 
μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας και των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, που η ΠΚΜ θα 
αναπτύξει με ιδίους πόρους η ΠΚΜ στα υπάρχοντα συστήματα , να ενημερώνεται και να ενημερώνει για 
τις ιδιότητες και λοιπά χαρακτηριστικά του προφίλ του συναλλασσόμενου.  

Σε ότι αφορά τα οργανογράμματα, το έργο θα δημιουργήσει μοναδική ταυτότητα για κάθε 
δημόσια υπηρεσία και για χρήση από το σύνολο της ΠΚΜ. Η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας θα 
εξασφαλίσει ότι το έργο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα οργανογράμματα  (τόσο για 
τη ΠΚΜ όσο και για τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες) καθώς και το μητρώο υπαλλήλων (της ΠΚΜ) του έργου 
αυτού θα ενημερώνει συστηματικά το λογικά μοναδικό μητρώο συναλλασσόμενων της ΠΚΜ. Αυτό το 
μητρώο με τη σειρά του θα ενημερώνει και θα ενημερώνεται μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας 
και υπό τις λειτουργικές προϋποθέσεις που έχουν προαναφερθεί για λοιπές ιδιότητες και χαρακτηριστικά 
από το πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ.  

  Το αποθετήριο  συναλλασσόμενων που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου σταδιακά θα είναι 
το λογικό σημείο αναφοράς για το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ και θα επιτρέψει 
μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας την ενημέρωση του προφίλ του συναλλασσόμενου για το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της ΠΚΜ. 

5) Επιχειρησιακή ευφυϊα 

Το έργο φιλοδοξεί να προμηθευτεί τους μηχανισμούς και τα εργαλεία, τα οποία εκμεταλλευόμενα 
την πληροφορία που σταδιακά θα χτίσει το υπό προμήθεια σύστημα και την πληροφορία που μπορεί 
μέσα από την διαλειτουργικότητα να αντληθεί από το πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ, αφενός να 
υποστηρίξει την Διοίκηση της ΠΚΜ στο στρατηγικό σχεδιασμό της, στην στατιστική ανάλυση των 
δραστηριοτήτων της, την ανάδειξη ή επιβεβαίωση θεμάτων που αφορούν την γεωγραφία και 
δραστηριότητα της ΠΚΜ και αφετέρου να θέσει τις προϋποθέσεις ώστε σε βάθος η ΠΚΜ να καταστεί 



 

Σελίδα 22 από 143 

proactive agent αντί για responsive agent πχ ως προς τους συναλλασσόμενους (πολίτες/επιχειρήσεις) με 
προφίλ περιοδικών απαιτήσεων/αιτημάτων από την ΠΚΜ.  

6) Παροχή υπηρεσιών για ψηφιοποίηση διαδικασιών 

Στο πλαίσιο του έργου το αποθετήριο ψηφιοποιημένων, αναγνώσιμων από λογισμικό 
διαδικασιών, θα εμπλουτιστεί από 80 περίπου επιχειρησιακές διαδικασίες από τον ανάδοχο. 
Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών από μεριάς του αναδόχου αφορά τη βελτιστοποίηση (προτυποποίηση 
& ανασχεδιασμός)  και ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που θα επιλεγούν κατά την 
περίοδο μελέτης εφαρμογής με τα κριτήρια που ορίζει η ΠΚΜ στη παρούσα όπως αυτά θα ωριμάσουν 
μέχρι την περίοδο της μελέτης εφαρμογής.  

Η ψηφιοποίηση θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών του έργου και με τον 
μοντελοποιητή και λοιπά εργαλεία του έργου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η ΠΚΜ θα έχει 80 
βελτιστοποιημένες, ψηφιοποιημένες διαδικασίες και ένα σύνολο μεθοδολογικών εργαλείων που θα 
επιτρέψουν στη ΠΚΜ με ίδιους ανθρωποπόρους να συνεχίσει το αντικείμενο της βελτιστοποίησης, 
ψηφιοποίησης των διαδικασιών μετά το πέρας  του έργου. 

 

7) Να προμηθευτεί εξοπλισμό 

Η προμήθεια εξοπλισμού για την φιλοξενία και την διαχείριση του συνολικού συστήματος είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. Το υλικό αφορά προμήθεια servers, storage, , fax server καθώς 
και ενεργό και παθητικό εξοπλισμό δικτύου για διαμόρφωση data center και replication site, συσκευές 
ψηφιακής υπογραφής για τους υπαλλήλους της ΠΚΜ, κλπ. Οι υπηρεσίες αφορούν την εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση του ενεργού και παθητικού υλικού δικτύου. Η προμήθεια του εξοπλισμού 
περιγράφεται από ξεχωριστό τεύχος και δεν γίνεται επιπλέον μνεία για αυτό στη παρούσα. 

 

2.3 Αρχιτεκτονική έργου 

Το έργο ακολουθώντας τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της αρθρωτής, ανοικτής 
αρχιτεκτονικής θα επιμερισθεί σε ένα σύνολο συστημάτων που θα δύνανται να διαλειτουργήσουν, να 
διασυνδεθούν και να λειτουργήσουν ενιαία αλλά και αυτόνομα και μεμονωμένα.  Η αρχιτεκτονική του 
έργου στοχεύει στον συντονισμό και λειτουργία των επιμέρους συστημάτων για την επίτευξη του 
αντικειμένου και των στόχων του έργου  τόσο κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά από την 
ολοκλήρωση του  έτσι ώστε  το συνολικό σύστημα να διαθέτει εργαλεία που να επιτρέπει τη δημιουργία 
προσθήκη λειτουργικότητας και την άντληση πληροφορίας μέσω των εργαλείων διαλειτουργικότητας είτε 
από ψηφιακούς πόρους του πληροφοριακού συστήματος της ΠΚΜ είτε από μητρώα έργων του ευρύτερου 
δημόσιου φορέα.  

 Το συνολικό έργο σε ότι αφορά το λογισμικό και για κάθε ένα από τα υποσυστήματα του θα 
επιμεριστούν με λογικό τρόπο σε frontend και backend με δικές του λειτουργίες. Για το σύνολο των tiers 
του συστήματος (database tier, application tier, presentation tier) και όλα τα  επιμέρους subtiers, ο 
ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι τα επιμέρους tiers θα μπορούν να λειτουργήσουν ως σύνολο απρόσκοπτα 
είτε βρίσκονται σε υποδομή ενός γεωγραφικού σημείου είτε όχι.  

Το συνολικό έργο θα φιλοξενηθεί στην υποδομή της ΠΚΜ όπως αυτή θα επεκταθεί από το 
υποσύστημα εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της αποφυγής της πιθανότητας η υποδομή της έδρας της ΠΚΜ να 
λειτουργήσει ως single point of failure τα έγγραφα και οι υποθέσεις του ΣΗΔΕ (υποσύστημα Α2) θα 
διατηρούνται συνολικά στην υποδομή της έδρας και ανά περιφερειακή ενότητα θα φιλοξενούνται σε 
dedicated εξοπλισμό τα έγγραφα και υποθέσεις που αφορούν την ενότητα. Τα επιμέρους συστήματα θα 
γίνονται synchronized με συστηματικό και διαφανή τρόπο. Κατά την περίοδο της μελέτης εφαρμογής θα 
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διερευνηθεί το κατανεμημένο σχήμα τήρησης δεδομένων και υπηρεσιών του συστήματος μεταξύ των 
υποδομών της ΠΚΜ ανά γεωγραφικό σημείο. Επιπλέον, θα διερευνηθούν εναλλακτικές και σε σχέση με 
την φιλοξενία παραγωγικού site είτε το συνολικό για όλη τη ΠΚΜ είτε τα επιμέρους ανά ενότητα στο G-
CLOUD της ΚτΠ. Σε κάθε περίπτωση, η τελική λύση θα διασφαλίζει την ασφάλεια και ακεραιότητα των 
δεδομένων και θα συμμορφώνεται στις GDPR υποχρεώσεις του φορέα. 

 

2.3.1 Σχηματική αναπαράσταση αρχιτεκτονικής υποσυστημάτων λογισμικού του έργου 

 

Στο πλαίσιο της πληρέστερης περιγραφής της αρχιτεκτονικής του έργου σε ότι αφορά το λογισμικό 
ακολουθεί επιμερισμός και ανάθεση λειτουργιών σε υποσυστήματα. Ωστόσο, αυτό αποτελεί ενδεικτική 
αναφορά και μπορεί η υποψήφια εταιρεία να καταθέσει πλήρως τεκμηριωμένη διαφοροποιημένη 
αρχιτεκτονική, η οποία θα αξιολογηθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς της. 

Το σύνολο του λογισμικού του έργου μπορεί να επιμεριστεί, όπως έχει περιγραφεί συνοπτικά και 
αναλυτικά στο αντικείμενο του έργου, σε σύνολο υποσυστημάτων όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Έργο : Πλατφόρμα Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Πολιτών/Επιχειρήσεων (Διαίρεση Λογισμικού) 

Κωδικός 

Cluster 

Σχήματων 
Τίτλος Υποσυστήματος Σκοπός/Λειτουργία 

Α Υποσύστημα 

Α1 
Υποσύστημα 

Α1.1 
Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές Διαδικασίες.  

Υποσύστημα 

Α1.2 
Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών σε 

Πολίτες/Επιχειρήσεις 

Υποσύστημα 

Α1.3 
Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Διαδικασιών  

Υποσύστημα 

Α1.4 
Αυτό το υποσύστημα είναι η ομπρέλα που καλύπτει τα υποσυστήματα Α1.1, 

Α1.2, Α1.3, Α2, Α3 και επιτελεί όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για 

τον συντονισμό και διαχείρισης κοινών μεταξύ των υποσυστημάτων 

λειτουργιών αλλά και λειτουργιών που αφορούν απαιτήσεις του 

συστήματος και δεν καλύπτονται από άλλο υποσύστημα. Ενδεικτικά και όχι 

αποκλειστικά, από αυτό το υποσύστημα δίνονται οι λειτουργίες και 

λειτουργικότητες για τις παρακάτω απαιτήσεις:  

1. Single Sign On, Single Sign In απαίτηση ώστε ο χρήστης να έχει ένα 

σημείο πρόσβασης στο συνολικό σύστημα και ανάλογα με τα δικαιώματα 

του να οδηγείται στα επιμέρους υποσυστήματα χωρις να βάλει ξανά τον 

κωδικό του (Διαχείριση Χρηστών, Ρόλων, Δικαιωμάτων για το σύνολο του 

Έργου) 

2. Διαχείριση συνολικού συστήματος για να είναι GDPR-compliant by 

design και by default στο σύνολο του 

3. Διαχείριση και Εργαλεία Πλατφόρμας Διαλειτουργικότητας 

4. Διαχείριση και Εργαλεία Διεπαφών Συστήματος (λειτουργίες, 

λειτουργικότητα, κλπ) 

5.Εργαλείο Μοντελοποιητή με engine 

6. Διαχείριση Αποθετηρίου Διαδικασίων 

7. Διαχείριση Αποθετηρίου Συναλλασομένων 

 

Β Υποσύστημα Α2 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών 

(ΣΗΔΕ) 
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Γ Υποσύστημα Α3 
Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role Specific Public Sector Business 

Intelligence Platform)  

 

Η σχηματική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του λογισμικού του έργου ακολουθεί. Χάριν 
ολοκληρωμένης εικόνας, στο σχήμα αυτό απεικονίζεται συνοπτικά τμήμα του εξοπλισμού ως τα κεντρικά 
συστήματα του, τα οποία θα φιλοξενήσουν υπηρεσίες και υποσυστήματα του έργου. Επιπλέον, δεν 
απεικονίζεται το κομμάτι της παροχής υπηρεσιών βελτιστοποίησης και ψηφιοποίησης διαδικασιών από 
μεριάς του αναδόχου, το αποτέλεσμα των οποίων θα περιέχεται  στο αποθετήριο των διαδικασιών. 
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ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΠΚΜ
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2.4 Νομοθεσία 

2.4.1 Εθνική Νομοθεσία 

Το υπό προμήθεια σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασιών θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο της εθνικής νομοθεσίας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, όπως ισχύει αυτή τη στιγμή και όπως θα εξελιχθεί μέχρι τη λήξη της 
υποστήριξης του διαγωνισμού. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά με φθίνουσα χρονολογική σειρά 
αναφέρουμε: 

 4624/2019 (ΦΕΚ  137Α/2019), όπου περιγράφονται τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με 
την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

 4623/2019 (ΦΕΚ  134Α/2019), όπου μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης 

 Απόφαση 1077/2019 (ΦΕΚ 3739Β/2019) όπου διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής του Ν4577/2018 

 4577/2018 (ΦΕΚ 199Α/2018), όπου αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 
2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό 
κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 Συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και 
προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, όπως 
αυτά ορίζονται ήδη στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017, αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο που θα 
προκύψει από την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2016/2102 (eAccessibility) «για την 
προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα». 

 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α/2015), όπου μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Ειδικότερο ενδιαφέρον δίνεται  στο: 

o άρθρο 10, όπου μέσω αυτού προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του 
Ν3979/2011 

o άρθρο 13, που αφορά Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου και ασφάλεια 
πληροφορικών συστημάτων Δημοσίου. Ειδικότερα, μέσω του άρθρου :  

 προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν3979/2011 σχετικά 
με την ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ  

 ενισχύεται η υποχρέωση του φορέα “να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο 
επικοινωνίας με φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης σε αυτά” στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 
του Ν3979/2011 

 καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του Ν3979/2011. 

 Προστίθεται παράγραφος 9 στο τέλος του άρθρου 4 του Ν3979/2011. 

 ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44Α/2014), όπου ρυθμίζονται  θέματα για το ηλεκτρονικό αρχείο και η 
ψηφιοποίηση εγγράφων στο σύνολο του.   
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 Υπουργική απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317Β/2012) του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης όπου ρυθμίζονται θέματα για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

 Υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301Β/2012) Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ). Το ΠΗΔ είναι η εθνική εξειδίκευση του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (COM 744/2010) και οι κανόνες και πρότυπα που 
αφορούν τα όσα περιγράφονται στο ΠΗΔ ενημερώνονται μέσα από τον ιστότοπο www.e-
gif.gov.gr. Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για 
Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα) 

 Ν3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο σύνολο του νόμου πλην του 
κεφαλαίου Ι, που αφορά λοιπές διατάξεις 

 Ν3844/2010 (ΦΕΚ 63Α/2010), Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις 

 Ν3731/2008 (ΦΕΚ 263Α/2008), με έμφαση στο άρθρο 26 το οποίο ορίζει την αυτοματοποίηση 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων από τη Διοίκηση σύμφωνα με το οποίο η ψηφιοποίηση διοικητικής 
πράξης, που εκδόθηκε σε έντυπη μορφή, απαιτεί ψηφιοποίηση του πρωτοτύπου και επικύρωση 
από τον αρμόδιο υπάλληλο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε ή άλλης με υποχρεωτική χρήση 
ψηφιακής υπογραφής  

 Ν 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44Α/2004), από το οποίο ενδιαφέρει κυρίως το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και ειδικότερα το άρθρο 10, που  αφορά την απλούστευση διαδικασίας 
εκδόσεως διοικητικών πράξεων 

 ΚΕΔΥ 2003, όπως αυτό θα προσαρμοσθεί κατά τη μελέτη εφαρμογής στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών αναγκών για το αποθετήριο πρότυπων εγγράφων 

 ΠΔ 342/2002 (Φ.Ε.Κ. 284Α/2002), το οποίο περιγράφει τη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των 
φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων. Ειδικότερα, 
ενδιαφέρουν τα άρθρα 1,2,3,4,5. 

 Το ΠΔ150/2001 (Φ.Ε.Κ. 125Α/2001), το οποίο αποτελεί προσαρμογή στην Οδηγία 99/93ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές. Ειδικότερα, από το προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα ενδιαφέρει το άρθρο 2, όπου 
παρέχονται ορισμοί και το άρθρο 3 όπου διατυπώνονται οι έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών 
υπογραφών. 

 Το άρθρο 14  του Ν2672/1998 (Φ.Ε.Κ. 290 Α΄), με το οποίο ορίζεται η διακίνηση εγγράφων με 
ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 Ν3471/2006 (ΦΕΚ133Α/2006) σχετικά με την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του 
Ν2472/1997». 

 Ν2472/1997 (ΦΕΚ 50Α/1997) σχετικά με την «Προστασία του ατόμου από επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

 Οποιαδήποτε νόμος, εγκύκλιος, απόφαση, κλπ που έχει προκύψει κατά τη στιγμή εκτέλεσης του 
έργου και δεν αναφέρεται ήδη παραπάνω. 

http://www.e-gif.gov.gr/
http://www.e-gif.gov.gr/
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2.4.2 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  

Το υπό προμήθεια σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασιών θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, τις ψηφιακές υπογραφές, κλπ όπως ισχύει αυτή τη στιγμή και όπως θα 
εξελιχθεί μέχρι τη λήξη της υποστήριξης του διαγωνισμού.  

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρουμε : 

 Ευρωπαϊκός  Κανονισμός(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR)  

 Ευρωπαϊκός Κανονισμός eIDAS (910/2014/EE 23-7-2014), σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την 
κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις ψηφιακές υπογραφές 

 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011/130/ΕE 25-02-2011). Περί καθιέρωσης ελάχιστων 
απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά 
από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. H απόφαση της επιτροπής 
περιγράφει την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα 
οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1081] (2011/130/ΕΕ) 

 Το Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για Πανευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες 
(COM(2017)134) 

 Οδηγία 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για 
υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ   

3.1 Προδιαγραφές συνολικού συστήματος 

3.1.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Ανάπτυξης 

Ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει στο σύνολο του και στα επιμέρους υποσυστήματα του καθώς 
και στα εργαλεία που θα συνεργάζεται ή θα ενσωματώνει θα πρέπει να ακολουθεί κατ’ ελάχιστον τους 
παρακάτω κανόνες και πρότυπα : 

 Στο σύνολο του έργου θα πρέπει το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια 
των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού, να αποτελεί παραδοτέο του έργου που θα συνοδεύεται 
από αναλυτική τεκμηρίωση που να συμμορφώνεται με τις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής και 
διαχείρισης παραγωγής λογισμικού και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω 
χρήση του από το φορέα 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική. Αυτό θα διασφαλίσει κατ’ ελάχιστο την δυνατότητα 
μελλοντικών επεκτάσεων, αναβαθμίσεων/ επεκτάσεων/αλλαγών διακριτών υποσυστημάτων και 
όχι του συνολικού συστήματος, η ενσωμάτωση λογισμικού τρίτων συστημάτων, κλπ 

 Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (Ν-tier) και κατ’ ελάχιστον data-tier, business-tier, 
presentation-tier. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί μεταξύ άλλων η δυνατότητα κατανομής 
του φορτίου (που παράγουν τα επιμέρους υποσυστήματα) μεταξύ διαφορετικών κεντρικών 
συστημάτων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της υποδομής, την καλύτερη αποσφαλμάτωση 
λόγω προβληματικής λειτουργίας κάποιου υποσυστήματος χωρίς να επηρεάζεται το σύνολο, την 
δυνατότητα μετακόμισης επιλεγμένων υπηρεσιών σε εναλλακτική υποδομή εντός ή εκτός του 
φορέα (πχ G-CLOUD) 

 Για το σύστημα συνολικά και για κάθε υποσύστημα του είναι επιθυμητή η ανεξαρτησία από 
προϊόντα,  που δημιουργούν οικονομική επιβάρυνση εφάπαξ ή άλλως. Ωστόσο, αν αυτό δεν είναι 
εφικτό οι αντίστοιχες άδειες χρήσης (λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητών, 
applications/database servers) όταν αυτές έχουν οικονομική επιβάρυνση, θα προσφέρονται στη 
ΠΚΜ  και θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο αποκλειστικά.  

 Ανοικτής αρχιτεκτονικής (open architecture). Η χρήση ανοικτών προτύπων θα εξασφαλίσει μεταξύ 
άλλων την βέλτιστη συνεργασία μεταξύ επιμέρους υποσυστημάτων, την διασφάλιση της 
επένδυσης καθώς θα δύναται η επέκταση του συστήματος χωρίς αλλαγές στην υπάρχουσα 
αρχιτεκτονική και δομή. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να εξασφαλίζονται ανοικτά συστήματα 
διεπαφής με προγράμματα τρίτων, ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ανοικτά πρότυπα για 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων, ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης συστήματος και 
βάσης δεδομένων.  Τα ανοικτά πρότυπα που θα χρησιμοποιεί το σύστημα θα πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα επίπεδα του συστήματος και τουλάχιστον : 

o στο επίπεδο τεκμηρίωσης, ανάπτυξης εφαρμογών, μοντελοποίησης δεδομένων, 
υπηρεσιών 

o στο επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων και συναφών διαδικτυακών υπηρεσιών 

o για τα μεταδεδομένα 

o για τις ιστοσελίδες υπερκειμένου 

o για τα έγγραφα κειμένου και εικόνων 

o για την ασφάλεια διαδικτυακών  υπηρεσιών 
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 Διαδικτυακή λειτουργία του συστήματος και των υποσυστημάτων του. Το σύστημα θα πρέπει να 
είναι web-based τουλάχιστον σε ότι αφορά το frontend και το backend του συστήματος και των 
υποσυστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ευχρηστία της παρουσίασης και της λειτουργικότητας. 
Για τεκμηριωμένους λόγους, δύναται να χρησιμοποιηθεί desktop εφαρμογή σε επιλεγμένους 
σταθμούς εργασίας για εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών (πχ σάρωση εγγράφων μέσα από το 
υποσύστημα Α2 ή σε συνεργασία με τρίτο σύστημα). Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα 
πρέπει να εκτελείται απρόσκοπτα και βέλτιστα ακόμη και πάνω σε windows XP λειτουργικό, 
καθώς η ΠΚΜ έχει αριθμό σταθμών εργασίας με τέτοιο λογισμικό. Γενικώς, το σύστημα συνολικά 
και ειδικότερα το frontend και το backend των επιμέρους υποσυστημάτων θα πρέπει να μπορεί να 
παίζει πάνω από διαδεδομένες πλατφόρμες (linux, windows).  Επιπλέον, δεδομένου ότι 
διαφορετικές πλατφόρμες υπουργείων απαιτούν διαφορετικές εκδόσεις java, οι οποίες θα πρέπει 
να είναι εγκατεστημένες στον ίδιο σταθμό εργασίας, η διαχείριση της έκδοσης java που πιθανώς 
να απαιτεί η desktop εφαρμογή να γίνεται μέσα από την εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι το σύνολο 
των χρηστών μας χρησιμοποιεί proxy services για διαδικτυακή πρόσβαση. 

 Για την πλήρη υποστήριξη και διαχείριση του συστήματος, το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται 
από εργαλεία τα όποια θα αφορούν και θα είναι συμβατά με το σύνολο των tiers του συστήματος 

 Προσβασιμότητα από άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Κατά προτίμηση στο σύνολο του έργου και 
υποχρεωτικά στα υποσυστήματα όπου υπάρχει διάδραση των συναλλασσόμενων 
(πολιτών/επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα από όλους.  

 Πολυγλωσσικό περιεχόμενο και πρόσβαση από πολλαπλά κανάλια. Κατ΄ελάχιστον στα 
υποσυστήματα όπου υπάρχει διάδραση των συναλλασσόμενων (πολιτών/επιχειρήσεων) θα 
πρέπει να προσφέρεται  η επιλογή πολυγλωσσικού περιεχόμενου και πρόσβαση από πολλαπλά 
κανάλια (tablet, κινητό, ψηφιακή τηλεόραση). Ειδικά η πρόσβαση από πολλαπλά κανάλια (tablet, 
κινητό) θα πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστον διαθέσιμη στις οθόνες του υποσυστήματος Α1 που 
αφορούν τον πολίτη/επιχείρηση και στο υποσύστημα Α2, στις οθόνες που αφορούν πρόσβαση 
στελεχών της ΠΚΜ με την ιδιότητα του τελικού χρήστη (όχι του διαχειριστή).  

 Ευχρηστία και φιλικός τρόπος παρουσίασης. Στο σύνολο του έργου και στα επιμέρους 
υποσυστήματα οι διεπαφές χρηστών θα πρέπει να είναι και θα είναι φιλικές και εύχρηστες, με 
έμφαση στις διεπαφές των πολιτών/επιχειρήσεων. 

 Το συνολικό σύστημα (οθόνες, εκτυπώσεις, αποθετήρια, κλπ) θα είναι GDPR-compliant by default 
and by design 

 Το σύνολο του έργου θα πρέπει να ακολουθεί και να εφαρμόζει την αρχή του single sign on  και 
single sign in (όπου είναι λειτουργικό για τον χρήστη και τεκμηριωμένα από τον υποψήφιο 
ανάδοχο για όπου δεν προσφέρεται). H πρόσβαση θα γίνεται από ένα σημείο, μέσα από οποίο θα 
πλοηγείται σε ότι έχει  διαβάθμιση για τον χρήστη.  

 Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει την προτεινόμενη από μέρους του αρχιτεκτονική 
του έργου από την οποία να τεκμηριώνεται ποιες από τις κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις που 
περιγράφονται στη παρούσα καλύπτονται από ποιο υποσύστημα καθώς και ποιες επιπλέον 
λειτουργίες και λειτουργικότητες εισάγονται από τον ίδιο τον υποψήφιο στη συνολική 
αρχιτεκτονική. Επισημαίνεται ότι το συνολικό σύστημα θα πρέπει να είναι αποσφαλματωμένο, 
πλήρως λειτουργικό και τεκμηριωμένο κατά την παράδοση του. Πλέον των εγχειριδίων 
υποστήριξης των χειριστών  (χρηστών και διαχειριστών) θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά 
εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), εγχειρίδια της 
λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) στα όποια μεταξύ άλλων θα επεξηγούνται και 
θα απεικονίζονται η αρχιτεκτονική του συστήματος, η συνεργασία των tiers και των 
υποσυστημάτων αυτών, η διαλειτουργικότητα που προσφέρεται, κλπ. Από αυτή την τεκμηρίωση 
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δεν θα πρέπει να λείπει το μοντέλο της ΒΔ, τεκμηρίωση για restful/soap api που πιθανώς να 
προσφέρονται, κλπ. Αναλυτικά, τα παραδοτέα σχετικά με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση 
του συνολικού έργου φαίνονται και στα παραδοτέα ανά φάση. 

 Όλα τα αποτελέσματα‐μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό 
με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και όλα τα 
υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με 
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, 
που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), 
εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα και πάντα τεκμηριωμένα ανά 
υποσύστημα ή λειτουργικότητα όπου χρειάζεται. 

 Σε ότι αφορά την ταυτόχρονη σύνδεση του χρήστη των επιμέρους υποσυστημάτων  σε 
οποιαδήποτε βάση δεδομένων της ΠΚΜ, μέσα από τη συνολική αρχιτεκτονική του έργου  η  
δυνατότητα της σύνδεσης προϋποθέτει προηγουμένως  οι διαχειριστές του συστήματος να έχουν 
δημιουργήσει την υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας και διαβαθμισμένα να 
δώσουν την υπηρεσία σε ρόλους  και ομάδες  χρηστών των αντίστοιχων υποσυστημάτων  καθώς 
οι βάσεις δεδομένων της ΠΚΜ έχουν εύρος τεχνολογιών και παλαιότητας με συνέπεια τη μη 
δυνατότητα διαβάθμισης πρόσβασης και τήρησης ιστορικού ενεργειών σε κάθε περίπτωση. 

 Οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι add-on χαρακτηριστικό αλλά να διατρέχουν το έργο από 
τον σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση του. 

 Η προσφορά της υποψήφιας εταιρείας θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων όπως 
αυτές διαμορφώνονται από το 1.3 Σκοπός και στόχοι του έργου, 2.1 Αντικείμενο του έργου 
(Συνοπτική περιγραφή), 2.2 Αντικείμενο του έργου (Αναλυτική περιγραφή),  και το σύνολο των 3. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.  Στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ θα αναρτηθεί μαζί με το τεύχος προκήρυξης και 
έγγραφο με τίτλο “ΕΣΗΔΗΣ Διαβούλευση : Σχόλια και απαντήσεις” στο οποίο προσφέρονται 
διευκρινήσεις και παραδείγματα, όπου ζητήθηκαν, και αποσαφηνίζουν έννοιες των απαιτήσεων 
του έργου. 

 Τα δε παραδοτέα του έργου, πλέον των όσων περιγράφονται στην οικεία ενότητα, θα 
προσφέρουν όλες τις  λειτουργίες, αυτοματισμούς και παροχή υπηρεσιών ώστε να εξυπηρετείται 
ο σκοπός του έργου, η συνοπτική και αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου και το 
σύνολο των προδιαγραφών του έργου. 

 

3.1.2 Συμμόρφωση με Εθνική Νομοθεσία 

Το προσφερόμενο συνολικό σύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί, να συμμορφωθεί, να τηρεί και να είναι 
συμβατό στην αρχιτεκτονική, σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη με τα όσα προβλέπονται από την 
Εθνική νομοθεσία, όπως αυτή ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά περιγράφεται στην ενότητα 2.4.1 Εθνική 
Νομοθεσία και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι και την λήξη της συντήρησης του έργου 

 

3.1.3  Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

Το προσφερόμενο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασιών θα πρέπει να είναι 
συμβατό στην αρχιτεκτονική, σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη με τα όσα προβλέπονται από την 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά περιγράφεται στην ενότητα 2.4.2 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι και την λήξη της συντήρησης του έργου. 
Ειδικά, για την Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το σύστημα θα 
πρέπει να χαρακτηρίζεται GDPR-compliant στο σύνολο του και στα επιμέρους υποσυστήματα του με ότι 
αυτά αφορούν και χρησιμοποιούν. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, θα πρέπει να έχει διαθέσιμα: 
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 κρυπτογράφηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ταυτότητα, ΑΦΜ, passwords, κλπ) και 
διαχείριση του κλειδιού κρυπτογράφησης 

 δυνατότητα tagging δήλωσης έναρξης κα λήξης διατήρησης των ευαίσθητων δεδομένων 

 κρυπτογράφηση των αποθηκευμένων εγγράφων και διαχείριση του κλειδιού κρυπτογράφησης 

 δυνατότητα ορισμού από τους διαχειριστές του συστήματος διαβάθμισης δικαιωμάτων ρόλων 
στις διεπαφές χρηστών (User Interfaces-UI) για το σύνολο και όλα τα υποσυστήματα και ανά 
υποσύστημα τόσο της παραγωγικής πλατφόρμας (frontend) όσο και της διαχειριστικής 
πλατφόρμας (backend) σε επίπεδο δεδομένων και εμφάνισης αυτών (βάση δεδομένων, μενού 
οθονών, πεδία οθονών, κλπ) 

 δυνατότητα auditing σε επίπεδο UI του συστήματος (δικαιωμάτων, αλλαγών/προσπελάσεων 
δεδομένων που εμπίπτουν στον κανονισμό) 

 δυνατότητα auditing σε επίπεδο βάσης δεδομένων (σχήμα, πίνακες, πεδία) 

 δυνατότητα προσαρμογής δικαιωμάτων βάσει ρόλων επί του reporting του συστήματος 

 δυνατότητα auditing των εκτυπώσεων μέσω του συστήματος για δεδομένα ή έγγραφα που 
προστατεύονται από το GDPR 

 

3.1.4  Διαλειτουργικότητα (γενικές αρχές) 

Το σύνολο του έργου  θα πρέπει να συμμορφώνεται με κανόνες και πρότυπα για τη 
διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά : 

 σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Ν4412/2016, στο άρθρο 36, παράγραφος 4 και στο άρθρο 
258, παράγραφο 9,  

 σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1301Β/2012) 
όπως αυτό ενημερώνεται από την ΥΑΠ στον ιστότοπο www.e-gif.gov.gr, για διαλειτουργικότητα με 
τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα (ενδεικτικά κεφάλαιο 3.7 του 
Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών) 

Η διαλειτουργικότητα που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να παρέχει έτοιμους μηχανισμούς 
διαλειτουργικότητας όχι μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα 3.1.5 
Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα/υπηρεσίες αλλά να δίνει στο φορέα τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα διαλειτουργικότητας του έργου και το engine του 
μοντελοποιητή/ψηφιοποιητή του έργου  (υποσύστημα Α1.4) με σκοπό τη συνεργασία και ανταλλαγή 
δομημένων δεδομένων  με τρίτα συστήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους διαχειριστές του συστήματος η δυνατότητα 
επικοινωνίας, ασφαλούς διαδικτυακής διασύνδεσης, συνεργασίας και  ανταλλαγής δεδομένων μέσω 
τυποποιημένων διαδικασιών με τρίτα συστήματα (ετερογενών λειτουργικών συστημάτων και RDBMS) 
μέσω ανοικτών καλά τεκμηριωμένων προτύπων ανταλλαγής δεδομένων. Αναλυτικότερα, ενδεικτικά 
αναφέρονται : 

 πλήρης υποστήριξη XML (κατ’ ελάχιστον βασική XML, XMLSchemas, XMLParsers),  

 SOAP ( Simple Object Access Protocol) για την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ 
εφαρμογών μέσω web-services. 
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 WSDL (Web Services Description Languages), για την περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και 
τις αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-services 

 SOAP/RESTFUL APIs ( Application Programming Interface).  

Το σύνολο του συστήματος θα πρέπει να έχει έτοιμες επαρκώς τεκμηριωμένες διεπαφές για 
ολοκλήρωση/διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές και υποσυστήματα του φορέα. 

 

3.1.5  Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα/υπηρεσίες 

3.1.5.1 Διασύνδεση-Διαλειτουργικότητα με Πρωτόκολλο Backoffice φορέα 

Η ΠΚΜ λειτουργεί πρωτόκολλο backoffice της εταιρείας OTS. Στην περίοδο της μελέτης εφαρμογής θα 
καθορισθεί αν η διασύνδεση θα γίνει σε επίπεδο βάση δεδομένων ή με χρήση webservices για λειτουργίες 
CRUD. Σε κάθε περίπτωση είναι ζητούμενο η προβολή η εγγραφών πρωτοκόλλου backoffice από 
παλαιότερα έτη στα υποσυστήματα του έργου και όπου απαιτείται. 

 

3.1.5.2 Διασύνδεση-Διαλειτουργικότητα με ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Το σύστημα του έργου θα πρέπει να μπορεί να διασυνδέεται με την ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τις ανάγκες τουλάχιστον 
του υποσυστήματος Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2. Συγκεκριμένα, θα πρέπει το σύστημα αυτοματοποιημένα να 
αναρτά έγγραφο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να λαμβάνει και να αποθηκεύει έγγραφο με βάση τον αριθμό ΑΔΑ. Τα 
πεδία που θα ενημερώνονται κατά τη ανάρτηση θα καθορισθούν στη μελέτη εφαρμογής και σύμφωνα με 
το είδος των εγγράφων προς ανάρτηση 

 

3.1.5.3 Διασύνδεση - διαλειτουργικότητα για άντληση και δυνατότητα ανάρτησης στο 
ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ 

Το σύστημα του έργου θα πρέπει να μπορεί να διασυνδέεται με την ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ τόσο για την 
άντληση όσο και για την αυτοματοποιημένη ανάρτηση στο βαθμό που αυτά θα είναι διαθέσιμα μέχρι τη 
λήξη της υποστήριξης του έργου. 

 

3.1.5.4 Δυνατότητα διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας με ΣΗΔΕ  Υπουργείων 

Το υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ του έργου θα πρέπει να είναι δυνατό να διαλειτουργήσει με το ΣΗΔΕ του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  το ΣΗΔΕ Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και οποιοδήποτε 
άλλο συναφές έργο του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις γενικές αρχές διαλειτουργικότητας και εφόσον 
αυτό είναι διαθέσιμο μέχρι τη λήξη της υποστήριξης του έργου. Ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
6503/23-11-2018 απόφαση ένταξης του  έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  ( ΑΔΑ: Ω34Ο7ΛΛ-6Ι9) και ειδικότερα με την ενότητα «7. Ειδικοί όροι»  θα πρέπει 
να υιοθετηθούν οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του έργου με τίτλο  «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος 
Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές 
καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)» [σύνδεσμος διαβούλευσης του έργου: 
https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/SIDE-v21-RFI.pdf ]. Το μέρος του φυσικού 
αντικειμένου του έργου που αφορά σε υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) 
δεν δύναται να προκηρυχτεί έως ότου ανακοινωθούν, για να υιοθετηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, οι 
παραπάνω αναφερόμενες  τεχνικές προδιαγραφές της οριζόντιας Δράσης ΣΗΔΕ που υλοποιείται από την 
ΓΓΨΠ. 
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3.1.5.5 Δυνατότητα διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας με σύστημα ψηφιακών 
οργανογραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Το υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ αλλά και το αποθετήριο των συναλλασόμενων (υποσύστημα Α1.4) θα πρέπει να 
μπορεί να διαλειτουργεί με το σύστημα ψηφιακών οργανογραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, στο βαθμό που αυτό θα είναι έτοιμο μέχρι τη λήξη της υποστήριξης του έργου. Ο 
σχετικός διαγωνισμός (ΑΔΑΜ: 17REQ006180430) είναι σε εξέλιξη και θα εκθέτει ψηφιακά τα 
οργανογράμματα των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατ’ 
ελάχιστο για την οντότητα συναλλασσόμενοι του υπό προμήθεια συστήματος, για τον ίδιο τον φορέα 
καθώς και το δικό του οργανόγραμμα θα υπάρχει εκεί. Επιπλέον, οι υπάλληλοι του φορέα θα είναι 
τοποθετημένοι κάτω από το σύστημα ψηφιακών οργανογραμμάτων του Υπουργείου, οπότε θα χρειαστεί 
να διερευνηθεί η δυνατότητα εκείνο το σημείο να είναι μοναδικό σημείο αναφοράς των υπαλλήλων του 
φορέα. Στο έργο περιγράφεται και αποθετήριο πρότυπων εγγράφων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από τους φορείς του ελληνικού δημοσίου. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιηθούν οι σχετικές υποδομές του 
φορέα.    

 

3.1.5.6 Δυνατότητα διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας με e-delivery έργο 

Το ευρωπαικό έργο e-delivery για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων μεταξύ ευρωπαϊκών 
φορεων και την εξασφάλιση του proof-of-delivery είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να απαιτηθεί ο 
φορέας να γίνει κόμβος του έργου. Εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί μέχρι και τη λήξη της υποστήριξης του 
έργου, το έργο θα πρέπει να μπορεί να διαλειτουργεί με τέτοιο κόμβο. Ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 6503/23-11-2018 απόφαση ένταξης του  έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  ( ΑΔΑ: Ω34Ο7ΛΛ-6Ι9) και ειδικότερα με την ενότητα «7. Ειδικοί όροι»  θα πρέπει 
να υιοθετηθούν οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του έργου με τίτλο  «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος 
Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές 
καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)» [σύνδεσμος διαβούλευσης του έργου: 
https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/SIDE-v21-RFI.pdf ]. Το μέρος του φυσικού 
αντικειμένου του έργου που αφορά σε υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) 
δεν δύναται να προκηρυχτεί έως ότου ανακοινωθούν, για να υιοθετηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, οι 
παραπάνω αναφερόμενες  τεχνικές προδιαγραφές της οριζόντιας Δράσης ΣΗΔΕ που υλοποιείται από την 
ΓΓΨΠ. 

3.1.5.7 Υποστήριξη Υπηρεσιών Καταλόγου (directory services) 

Στο σύνολο σχεδόν των Περιφερειακών Ενοτήτων υπάρχει υποδομή active directory, για την οποία το έργο 
θα παρέχει υποστήριξη LDAP. Κατά τη μελέτη εφαρμογής θα αποφασιστεί σε ποιο βαθμό και για ποια 
resources θα χρησιμοποιεί το LDAP repository . 

Επιπλέον, για το σύνολο σχεδόν των Περιφειακών Ενοτήτων υπάρχει η πληροφορία καταλόγου emails, 
τηλεφώνων ενώ επίκειται η ενεργοποίηση fax server στην έδρα. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 
υποστήριξη καταλόγων email/fax servers. 

Η πληροφορία των καταλόγων να είναι διαθέσιμη από το web interface των χρήστη (ανεύρεση 
τηλεφώνων, emails, fax, κλπ) στα υποσυστήματα που έχει νόημα εφόσον αυτός έχει το δικαίωμα  και να 
χρησιμοποιείται από το σύστημα για τον εμπλουτισμό του προφίλ του χρήστη. 

  

3.1.5.8 Διασύνδεση με POSTGRESQL σχήμα δεδομένων των οργανικών μονάδων 
του φορέα 

Ο φορέας διατηρεί σε POSTGRESQL σχήμα του οργανογράμματος του και των συνδεδεμένων σε αυτό 
αρμοδιοτήτων του καθώς και των μεταβιβάσεων αυτών και με το οποίο αφού εμπλουτιστεί με την 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20170516_an_diagonosmos.pdf
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συσχέτιση των υπαλλήλων με τις οργανικές τους μονάδες, θα μπορεί να συνεργαστεί με το ΣΗΔΕ στην 
περίπτωση που το σύστημα ψηφιακών οργανογραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
δεν είναι ώριμο κατά την εκτέλεση του έργου. Το προσφερόμενο ΣΗΔΕ θα πρέπει να μπορεί να 
αξιοποιήσει την υπηρεσία αυτή. 

 

3.1.5.9 Δυνατότητα διαλειτουργικότητας αποθετηρίου πρότυπων εγγράφων και 
αποθετήριο διαχείρισης υποθέσεων και εγγράφων (case and document management) με 
τρίτα συστήματα 

Για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των τρίτων συστημάτων του φορέα και του 
συστήματος του έργου, καθώς και την δυνατότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, το σύστημα θα προσφέρει επαρκώς τεκμηριωμένη, αποσφαλματωμένη και βασισμένη σε 
ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητα του αποθετηρίου των πρότυπων εγγράφων αλλά και των 
υποθέσεων και των εγγράφων τους που εκθέτονται μέσα από το υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ προς τρίτα 
συστήματα (πχ μέσω RESTFUL/SOAP API). 

 

3.1.6 Ασφάλεια 

H ασφάλεια του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να αφορά όλα τα tiers και να έχει 
αναπτυχθεί από την αρχή σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης του έργου, με κριτήριο την 
σταδιακή ωρίμανση της μέχρι και το τέλος του έργου.  

Οι συμμετέχουσες εταιρείες προτρέπονται να καταθέσουν, αν αυτό έχει καταρτιστεί, το μοντέλο 
απειλής (threat model) του συστήματος για να γίνει σαφές ποιές απειλές μπορεί να αντιμετωπίσει το 
σύστημα και ποιες όχι. Επιπλέον, αν έχει προηγηθεί μελέτη διαχείρισης κινδύνου (risk management) 
προτρέπονται να την καταθέσουν και αυτήν.   

Εναλλακτικά, θα πρέπει να περιγράψουν το σχήμα ασφάλειας που υιοθετούν και πως το 
υλοποιούν.  Στο πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστον θα πρέπει: 

 Όλες οι διαδικτυακές διεπαφές να σερβίρονται με https. Τα πιστοποιητικά SSL θα καλύπτονται  
από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι και τη λήξη της υποστήριξης του έργου 

 Το σύστημα θα πρέπει να προστατεύεται τεκμηριωμένα τουλάχιστον για τις OWASP TOP 10 
vulnerabilities 

 

3.1.7 Απαιτήσεις Απόδοσης Συστήματος (performance) 

Η απόδοση του συνολικού συστήματος θα πρέπει να έχει βελτιστοποιηθεί κατά την παράδοση του 
έργου σε όλα τα υποσυστήματα του έργου και κατ’ ελάχιστο στις λειτουργίες της βάσης δεδομένων, της 
απόκρισης των διαδικτυακών επαφών, των λειτουργιών upload/download, της οικονομίας του 
αποθηκευτικού χώρου, της καλύτερης διαχείρισης εύρους γραμμών, κλπ.  

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να περιγράψει τεκμηριωμένα τα stress test που έχει κάνει για την 
μελέτη της απόδοσης του συστήματος. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να γίνεται συμπίεση επί του http traffic,  
upload/download των εγγράφων, συμπίεση των εγγράφων προς αποθήκευσης, το σύστημα να είναι 
σχεδιασμένο για ελαφρύ όγκο μεταφοράς πληροφορίας ανάμεσα σε χρήστη και εξυπηρετητή (με χρήση 
ανάλογων σχεδιαστικών προτύπων που δεν δημιουργούν σημαντικό φόρτο στο δίκτυο). 

 Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του συστήματος θα οριστικοποιηθεί κατά τη περίοδο μελέτης 
εφαρμογής να δύναται να προσαρμοστεί αποδοτικότερα ώστε να μην αργεί η απόκριση του συνολικού 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project
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συστήματος και στα επιμέρους υποσυστήματα και λειτουργίες όπως αυτό θα στηθεί στην υποδομή του 
φορέα και κάτω από συγκεκριμένο σενάριο φόρτου (πχ στη περίπτωση που γίνονται x ταυτόχρονες 
αιτήσεις για κατέβασμα/ανέβασμα αρχείου από συγκεκριμένη γραμμή δικτύου εκτός της έδρας). Τα 
σενάρια δοκιμής φόρτου θα υποβληθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την ΠΚΜ. 

 

3.1.8 Εμφάνιση μηνυμάτων στον χρήστη 

Όλα τα μηνύματα που θα εμφανίζει το σύστημα στο χρήστη σε όλα τα υποσυστήματα/λειτουργίες θα 
πρέπει  : 

 να είναι ακριβώς όσα χρειάζεται ώστε ο χρήστης να μπορεί να αντιληφθεί το λάθος ή την επιτυχία 
και να μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει μετά (προσπάθεια με διαφορετικό τρόπο, 
επικοινωνία με τον διαχειριστή) 

 να είναι διατυπωμένα στα ελληνικά (utf-8) για τις οθόνες που δεν είναι διαθέσιμες σε 
πολυγλωσσικό περιεχόμενο, στις οποίες ο χρήστης δεν μπορεί να καθορίσει την γλώσσα της 
επιλογής του. Σε περίπτωση οθονών (όπως πχ οι κατ’ ελάχιστον οθόνες που περιγράφονται στην 
ενότητα 3.1.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Ανάπτυξης) που υποστηρίζουν 
πολυγλωσσικό περιεχόμενο το εμφανιζόμενο μήνυμα θα πρέπει να είναι συνεπές σε ιδίωμα με 
την γλωσσική επιλογή του χρήστη. 

 στοχευόμενα στη λειτουργία που ζητήθηκε, 

 να προάγουν την ευχρηστία. Για παράδειγμα θα πρέπει να οδηγούν και να εκπαιδεύουν τον 
χρήστη για το ποιο είναι το πρόβλημα. 

 

3.1.9 Υπηρεσία auditing/logging/monitoring (Καταγραφής ενεργειών/σφαλμάτων, κλπ) 

Κοινό ζητούμενο σε όλα τα υποσυστήματα και όλες τις λειτουργίες του συστήματος είναι η 
δυνατότητα λίστας ιστορικότητας καθώς και η δυνατότητα υποστήριξης της διάστασης του χρόνου (από –
έως) στις οντότητες που αυτές αφορούν. Οι οντότητες που ενδιαφέρουν κατ’ ελάχιστον είναι το μητρώο 
διαδικασιών, το μητρώο συναλλασσόμενων καθώς και το οργανόγραμμα, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η 
διαχείριση ρόλων, δικαιωμάτων, χρηστών, οι διαδικασίες, οι ροές των διαδικασιών και τα στάδια που 
αφορούν, τα έγγραφα, οι υποθέσεις, τα όσα αφορούν το πρωτόκολλο, η εκτέλεση των ροών επί των 
εγγράφων, κλπ. Οι λίστες ιστορικότητας, θα πρέπει να παράγονται σε διακριτά αρχεία ανά 
υποσύστημα/λειτουργία και να εκθέτει κατ’ ελάχιστο τα πεδία ημερομηνία, ώρα, χρήστης, είδος αλλαγής, 
περιεχόμενο αλλαγής.   

Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει παραμετροποιήσιμη υπηρεσία auditing και logging για όλα τα 
υποσυστήματα/εργαλεία και υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του προσφερόμενου 
συστήματος. Η ενεργοποίηση και παραμετροποίηση της υπηρεσίας θα πρέπει να μπορεί να γίνει από τους 
διαχειριστές του συστήματος και όχι μόνο από την ανάδοχο εταιρεία. Η παραμετροποίηση συνίσταται 
στην επιλογή των μονάδων προς καταγραφή. Επιπλέον, στην σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να 
περιγράφεται συγκεκριμένη παραμετροποίηση της υπηρεσίας ώστε να επιτυγχάνεται το σημείο 
ισορρροπίας μεταξύ logging και performance.  

Η πληροφορία του auditing θα πρέπει με συνοπτικό και κατά περίπτωση στατιστικό τρόπο να 
γίνεται διαθέσιμη στους χρήστες μέσω κατάλληλων οθονών και εκτυπώσεων. Η πληροφορία η οποία θα 
εμφανίζεται θα είναι προσαρμοσμένη στη δικαιοδοσία των χρηστών. Για κάθε οντότητα θα ορισθούν τα 
ελάχιστα πεδία που θα εμφανίζονται στις συνόψεις αυτές κατά τη διάρκεια της μελέτης εφαρμογής. 
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3.1.10 Πολιτική απόδοσης και παρακολούθησης δικαιωμάτων επί ρόλων και διαχείριση 
λογαριασμών 

Κοινό ζητούμενο σε όλες τις λειτουργίες και τα υποσυστήματα του συστήματος είναι η απόδοση και 
παρακολούθηση δικαιωμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η 
προβολή/επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος (βάση δεδομένων, έγγραφα) γίνεται σε κάθε 
χρονική στιγμή από εξουσιοδοτημένα άτομα και απολύτως δικαιολογημένα λόγω του θεσμικού τους  
ρόλου, της αρμοδιότητας τους, κλπ. Οι μεταβολές σε διάφορες οντότητες όπως πχ διαδικασίες και ροές, 
συναλλασσόμενοι, το οργανόγραμμα της ΠΚΜ, κλπ πρέπει να θέτει αυτομάτως από το σύστημα σε 
ενέργεια διαδικασία επανεξέτασης του σχήματος απόδοσης δικαιωμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διατηρείται η συνέπεια στην εξουσιοδότηση χρηστών σε πόρους του συστήματος. Ειδική προσοχή θα 
πρέπει να δίνεται στην απόδοση δικαιωμάτων στους διαχειριστές του συστήματος.   

H απόδοση και παρακολούθηση δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται από ένα σημείο για το σύνολο 
του συστήματος. Τα απαιτούμενα εργαλεία θα παρέχονται από το σύστημα. 

Συμβαίνει συχνά ένας υπάλληλος μέσα στον φορέα να έχει παραπάνω από ένα ρόλους αλλά 
σίγουρα συγκεκριμένο ρόλο για κάθε διαδικασία/λειτουργία. Αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στην 
διαχείριση του μέσα στο σύνολο του συστήματος και στα επιμέρους υποσυστήματα και λειτουργίες. 

 

3.1.11 Μοναδικό σημείο εισόδου στο σύστημα 

Για το σύνολο των υποσυστημάτων και λειτουργιών του συστήματος θα πρέπει να παρέχεται 
SINGLE SIGN ON και κατά την μελέτη εφαρμογής θα εξεταστεί αν είναι κατά περίπτωση υποσυστήματος 
χρήσιμο να προσφέρεται SINGLE SIGN IN λειτουργία. Ακολούθως, αναλόγως με τον ρόλο και τα 
δικαιώματα των χρηστών θα γίνονται διαθέσιμες οι επιμέρους οθόνες, τα πεδία, και τα εργαλεία. Αυτό 
απαιτεί από το σύστημα βέλτιστη  διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών, παρακολουθώντας τις 
αλλαγές στο status τους (απενεργοποίηση, προσωρινή διακοπή, κλπ), δίνοντας τους δικαίωμα να 
αλλάζουν το password τους, κλπ. Για την περίπτωση των πολιτών/επιχειρήσεων ο μοναδικός δεκτός 
τρόπος για να γίνει authentication είναι είτε μέσω της ΑΑΔΕ είτε με χρήσης της ατομικής ψηφιακής 
υπογραφής που πιθανώς κατέχουν με την επιφύλαξη μέχρι τη λήξη του έργου να υπάρξει αυστηρότερη 
νομοθεσία αυθεντικοποίησης (πχ 2-factor authentication). Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνέπειας των 
παραπάνω και της αποφυγής διαρροής των λογαριασμών των χρηστών και των διαδικασιών πχ 
ανανέωσης κωδικών, κλπ η αυθεντικοποίηση ως χρηστών για τους υπαλλήλους/στελέχη της ΠΚΜ θα 
γίνεται μέσω της ψηφιακής υπογραφής τους εναλλακτικά των λοιπών τρόπων και το σύνολο των τρόπων 
θα είναι παραμετρική ως προς την ενεργοποίηση τους σε σύνολο χρηστών, ρόλων, κλπ. Ειδικά για τους 
διαχειριστές του συστήματος η αυθεντικοποίηση τους θα γίνεται μέσω της ψηφιακής τους υπογραφής. 

 

3.2 Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων για όλα τα υποσυστήματα 

 

Για το σύνολο του συστήματος και τα επιμέρους υποσυστήματα όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα  

Τίτλος Υποσυστήματος Σκοπός/Λειτουργία 

Υποσύστημα 

Α1 
Υποσύστημα 

Α1.1 
Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές Διαδικασίες.  

Υποσύστημα Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών σε Πολίτες/Επιχειρήσεις 
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Α1.2 

Υποσύστημα 

Α1.3 
Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Διαδικασιών  

Υποσύστημα 

Α1.4 
Αυτό το υποσύστημα είναι η ομπρέλα που καλύπτει τα υποσυστήματα Α1.1, Α1.2, Α1.3, 

Α2, Α3 και επιτελεί όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για τον συντονισμό και 

διαχείρισης κοινών μεταξύ των υποσυστημάτων λειτουργιών αλλά και λειτουργιών που 

αφορούν απαιτήσεις του συστήματος και δεν καλύπτονται από άλλο υποσύστημα. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, από αυτό το υποσύστημα δίνονται οι λειτουργίες και 

λειτουργικότητες για τις παρακάτω απαιτήσεις:  

1. Single Sign On, Single Sign In απαίτηση ώστε ο χρήστης να έχει ένα σημείο 

πρόσβασης στο συνολικό σύστημα και ανάλογα με τα δικαιώματα του να οδηγείται στα 

επιμέρους υποσυστήματα χωρις να βάλει ξανά τον κωδικό του (Διαχείριση Χρηστών, 

Ρόλων, Δικαιωμάτων για το σύνολο του Έργου) 

2. Διαχείριση συνολικού συστήματος για να είναι GDPR-compliant by design και by 

default στο σύνολο του 

3. Διαχείριση και Εργαλεία Πλατφόρμας Διαλειτουργικότητας 

4. Διαχείριση και Εργαλεία Διεπαφών Συστήματος (λειτουργίες, λειτουργικότητα, κλπ) 

5.Εργαλείο Μοντελοποιητή με engine 

6. Διαχείριση Αποθετηρίου Διαδικασιών 

7. Διαχείριση Αποθετηρίου Συναλλασομένων 

Υποσύστημα Α2 Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ) 

Υποσύστημα Α3 
Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role Specific Public Sector Business Intelligence 

Platform)  

 

και όπου από την παραπάνω αρχιτεκτονική ή εναλλακτική αρχιτεκτονική που προσφέρει ο Ανάδοχος και 
προβλέπει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσης δεδομένων, μητρώων ή αποθετηρίων ή 
οτιδήποτε άλλο ισοδύναμο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον και όχι αποκλειστικά να ικανοποιούνται τα 
παρακάτω: 

 

3.2.1 Σύστημα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (DBMS) 

Στο κομμάτι του data tier και σε όποιο υποσύστημα περιγράφεται ότι απαιτείται να προσφέρεται 
μέσω DBMS θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 

 να εξασφαλίζονται οι αρχές της ατομικότητας, συνέπειας, απομόνωσης και μονιμότητας 

 να διαθέτει και να προσφέρει γραφική κονσόλα διαχείρισης όλων των αντικειμένων του 
συστήματος και να περιέχει στατιστικά καλής λειτουργίας 

 να διαθέτει και να προσφέρει εργαλεία εντοπισμού προβλημάτων και διάγνωσης αυτών 

 να διαθέτει και να προσφέρει εργαλείο εντοπισμού βελτιστοποίησης της λειτουργίας του  

 να διαθέτει και να προσφέρει λειτουργία καθορισμού ρόλων και χρηστών και διαβάθμιση της 
πρόσβασης στα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών 

 να διαθέτει και να προσφέρει την διάσταση του χρόνου στα σχήματα (βδ) και στα ερωτήματα επί 
αυτών με σκοπό την διατήρηση πληροφορίας σχετικής με το χρόνο   

Διευκρινίζεται ότι η Ανάδοχος Εταιρεία θα προσφέρει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για την νόμιμη 
χρήση των ζητούμενων λειτουργιών, το κόστος των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται στην συνολική 
οικονομική του προσφορά. 
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3.2.2 Σχήμα Δεδομένων 

 Το σχήμα δεδομένων του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να είναι κανονικοποιημένο και 
με την έναρξη της λειτουργίας του κατά την πιλοτική περίοδο και μέχρι την λήξη της συντήρησης του 
έργου θα πρέπει να διατηρείται βελτιστοποιημένο (tuned) τουλάχιστον ως προς τις λειτουργίες 
αναζήτησης, εισαγωγής νέας εγγραφής, τροποποίησης εγγραφής. Οι λειτουργίες υπολογισμού κόστους 
των διαδράσεων των διεπαφών με το σχήμα καθώς και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που συνεπικουρεί 
στη βελτιστοποίηση, στην αύξηση του performance, στη λήψη backup κλπ θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
σε οποιοδήποτε Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. Επιπλέον, 
θα πρέπει να προσφέρεται με τη συμπεριφορά μιας χρονικής βάσης δεδομένων και να μπορεί να 
εξυπηρετήσει χρονικά ερωτήματα τουλάχιστον επί των παρακάτω οντοτήτων: 

 συναλλασσόμενοι (πολίτες/επιχειρήσεις) 

 οργανόγραμμα ΠΚΜ και δημοσίων υπηρεσιών που είναι συναλλασσόμενοι με την ΠΚΜ 

 ρόλοι συστήματος 

 δικαιωμάτων ρόλων 

 χρήστες συστήματος 

 υπάλληλοι φορέα 

 διαδικασιών φορέα 

 προθεσμιών ανά διαδικασία 

 συσχέτιση υπαλλήλων φορέα με οργανόγραμμα φορέα 

 ανάθεση χρηστών σε ρόλους (τεχνικούς/διαχειριστικούς, διοικητικούς) 

 αρμοδιοτήτων ρόλων επί διαδικασιών, ώστε να μπορεί και σε συνδυασμό με τα παραπάνω να 
μπορούμε να δούμε πως μεταβάλλεται το πινακάκι υπογραφών στο πέρασμα του χρόνου για 
συγκεκριμένο πρότυπο έγγραφο συγκεκριμένης διαδικασίας (πινακάκι υπογραφών). 

Το σχήμα δεδομένων θα πρέπει να ικανοποιεί τους χρόνους απόκρισης του συστήματος κάτω από φόρτο 
όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.1.9 Απαιτήσεις Απόδοσης Συστήματος 

 

3.2.3  Υλοποίηση Ασφάλειας 

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει και να προσφέρει πολλαπλά επίπεδα κρυπτογράφησης και κατ’ 
ελάχιστον κρυπτογράφηση των οντοτήτων πληροφοριών (έγγραφα, διαδικασίες, υποθέσεις) στα 
αποθετήρια όπου βρίσκονται και χρήση κρυπτογραφημένου καναλιού επικοινωνίας (SSL). 

Σε ότι αφορά για το σχήμα δεδομένων, κατά ελάχιστον θα πρέπει τα ευαίσθητα πεδία να είναι 
κρυπτογραφημένα καθώς και να περιγράφεται και να προβλέπεται η διαχείριση του κλειδιού της 
κρυπτογράφησης. Η συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει επακριβώς να καθορίζει τις προτάσεις της και πως 
τις υλοποιεί. Ο οριστικός καθορισμός των ευαίσθητων δεδομένων θα γίνει την περίοδο της μελέτης 
εφαρμογής. 
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3.2.4  Έγγραφα συστήματος 

Τα έγγραφα του συνολικού συστήματος  (έγγραφα όλων των υποσυστημάτων, αποθετήρια, κλπ) 
διαχειρίζονται σε λογικό επίπεδο από file server που εξασφαλίζει την διαφανή για το χρήστη, εξασφάλιση 
μέτρων ασφάλειας για αποφυγή έκθεσης της πληροφορίας που φιλοξενούν σε μη εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα, για αποφυγή διαρροής της πληροφορίας που περιέχουν, κλπ.  

Τα έγγραφα του συνολικού συστήματος σε φυσικό επίπεδο θα αποθηκεύονται είτε στη βάση  
δεδομένων είτε έξω από αυτή. Αν τοποθετηθούν εντός της βάσης δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μέτρα ασφάλειας κατ΄ ελάχιστον όπως περιγράφονται στο 3.2.3. Σε ότι αφορά την διαχείριση των 
εγγράφων θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλο υποσύστημα του συστήματος και στη βάση δεδομένων θα 
πρέπει να υπάρχουν όλα τα εργαλεία που θα το υποστηρίζουν (συναρτήσεις, ρουτίνες, κλπ). 

 Σε κάθε περίπτωση κάθε λύση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ακόμη και αν  υποκλαπούν να μην μπορούν 
να αναγνωσθούν ή να εξαχθεί αναγνώσιμο κομμάτι από αυτά.  

Η κρυπτογράφηση τους θα πρέπει να προβλέπει και τον τρόπο διαχείρισης του κλειδιού κρυπτογράφησης. 

 

3.2.5 Δικαιώματα πρόσβασης  

Μέσα στο RDBMS και στο file server του συνολικού συστήματος κατά την παραγωγική λειτουργία 
θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί και να παραδοθεί το απαραίτητο σύνολο ρόλων, λογαριασμών με 
συγκεκριμένη τεκμηριωμένη  δικαιοδοσία επί των λειτουργιών και των δεδομένων. Για παράδειγμα,  ο 
ρόλος backup δεν πρέπει να μπορεί να εισαγάγει/τροποποιήσει/προβάλει δεδομένα. 

 

3.3 Προδιαγραφές Υποσυστήματος Α1: Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών 

Στο πεδίο εφαρμογής του έργου το υποσύστημα Α1 επιμερίζεται στις παρακάτω  : 

 Υποσύστημα Α.1.1: Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές Διαδικασίες.  

Από το υποσύστημα αυτό θα προσφέρεται, με φιλικό τρόπο που προάγει την ευχρηστία, 
ενημέρωση για τις επιχειρησιακές διαδικασίες της ΠΚΜ. Η ενημέρωση θα αφορά την συνοπτική με 
κείμενο και σχήμα όλων των σταδίων και ροών της διαδικασίας από το σημείο εισόδου έως και την έξοδο 
επιτρέποντας στο χρήστη να ορίσει το επίπεδο λεπτομέρειας που επιθυμεί, να κατεβάσει υλικό σχετικό με 
την διαδικασία (νομοθεσία, εγκυκλίους, κείμενα, σχήματα, ψηφιακά αρχεία όπου πρόκειται για 
ψηφιοποιημένες διαδικασίες σε μορφή αρχείων αξιοποιήσιμων από εργαλεία λογισμικού, κλπ), την 
ενημέρωση για τις προθεσμίες επί του συνόλου αλλά και για τα επιμέρους στάδια, πληροφορία 
στατιστικής φύσης αλλά και τάσεων όπως θα προκύπτουν μέσα από τα αποτελέσματα του 
υποσυστήματος Α3 : Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας, κλπ. Οι τελικοί χρήστες του frontend του 
υποσυστήματος Α.1.1 είναι οι πολίτες, επιχειρήσεις, καθώς και στελέχη και υπάλληλοι του φορέα. Ο 
βαθμός και το βάθος της λεπτομέρειας της παρουσίασης αυτής θα επιλέγεται κάθε φορά από την ΠΚΜ 
τόσο κατά τη διάρκεια το έργου όσο και μετά το πέρας αυτής.  

 Υποσύστημα Α.1.2: Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών σε 
Πολίτες/Επιχειρήσεις.  

Η πρόσβαση στο σύστημα αυτό απαιτεί την αυθεντικοποίηση του πολίτη/επιχείρισης που θα γίνεται 
κατ΄επιλογή του χρήστη με δυό τρόπους : μέσω ΑΑΔΕ ή με χρήση ψηφιακής υπογραφής. Στο σύστημα 
αυτό μετά την αυθεντικοποιημένη είσοδο, ο τελικός χρήστης πολίτης/επιχείρηση θα μπορεί από ένα 
σημείο (dashboard) να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί με φιλικό και εύχρηστο τρόπο την 
διεκπεραίωση μέσα στο φορέα των αιτήσεων του, ψηφιακές και μη, να ενημερώνεται και να ενημερώνει 
τον φορέα, να διαχειρίζεται το κατά GDPR οριζόμενο ηλεκτρονικό προφίλ του όπως αυτό διαμορφώνεται 
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μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της να καταγγέλλει για οριζόμενες από την ΠΚΜ διαδικασίες  και να 
παρακολουθεί την εξέλιξη της καταγγελίας του. ΠΚΜ.  

 Υποσύστημα Α.1.3: Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Διαδικασιών. 

Το σύστημα θα προσφέρει  εργαλεία ΤΠΕ που θα απευθύνονται σε υπαλλήλους της ΠΚΜ για την 
συνεργατική, μεθοδική, με versioning και τεκμηριωμένη καταγραφή, βελτιστοποίηση, ψηφιοποίηση και 
αποθήκευση των ψηφιοποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών που θα μπορούν να αναγνωσθούν και να 
εκτελεστούν από λογισμικό. Το αποθετήριο των διαδικασιών που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
υποσυστήματος αυτού, θα προβλέπει την συσχέτιση νομοθεσίας σε επίπεδο άρθρου, παραγράφου, 
εδαφίου με κάθε στάδιο και ροή της πληροφορίας, έτσι ώστε σε ενδεχόμενη αλλαγή, εμπλουτισμός, 
κατάργηση στοιχείου νομοθεσίας να εντοπίζεται ηλεκτρονικά και άμεσα ποια διαδικασία, στάδιο και ροή 
επηρεάζονται. 

 Η αυθεντικοποιημενη είσοδος για τους χρήστες του υποσυστήματος (κατά προτίμηση με χρήση 
ψηφιακής υπογραφής) επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να ανεβάσουν δομημένης μορφής υλικό, το 
οποίο αφού ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΚΜ θα οριστικοποιείται και θα προσφέρεται για 
διάθεση από τα τρίτα συστήματα της ΠΚΜ ενώ θα τροφοδοτείται στο ΣΗΔΕ ώστε άμεσα να 
ενσωματώνεται στην καθημερινή πρακτική της διεκπεραίωσης υποθέσεων της δημόσιας διοίκησης.  

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του δράσης προμήθεια υπηρεσιών για την Βελτιστοποίηση και 
Ψηφιοποίηση Επιλεγμένων Διαδικασιών, στο τέλος του έργου η ΠΚΜ θα έχει στο αποθετήριο της περί τις 
80  πλήρως βελτιστοποιημένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες καθώς και μεθοδολογικά εργαλεία για 
τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου με ιδίους ανθρωποπόρους.  

 Υποσύστημα Α.1.4: Σύστημα διαχείρισης συνολικού έργου για τις όψεις της διαχείρισης 
χρηστών, ρόλων, δικαιωμάτων (απαιτήσεις single sign on, single sign in GDPR-compliant), 
διαχείριση διαλειτουργικότητας, διαχείρισης διεπαφών και λειτουργικότητας για  κατ’ 
ελάχιστον υποσύστημα Α1,  κλπ.  

Το υποσύστημα αυτό θα λειτουργήσει ως ομπρέλα για το σύνολο του συστήματος ώστε να φαίνεται 
ότι λειτουργεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά ως ένα. Αυτό το υποσύστημα καλύπτει τα υποσυστήματα 
Α1.1,  Α1.2, Α1.3, Α2, Α3 και επιτελεί όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για τον συντονισμό και 
διαχείρισης κοινών μεταξύ των υποσυστημάτων λειτουργιών αλλά και λειτουργιών που αφορούν 
απαιτήσεις του συστήματος και δεν καλύπτονται από άλλο υποσύστημα. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
από αυτό το υποσύστημα δίνονται οι λειτουργίες και λειτουργικότητες για τις παρακάτω απαιτήσεις:  

- Single Sign On,  Single Sign In απαίτηση ώστε ο χρήστης να έχει ένα σημείο πρόσβασης στο 
συνολικό σύστημα και ανάλογα με τα δικαιώματα του να οδηγείται στα επιμέρους υποσυστήματα 
χωρίς να αυθεντικοποιηθεί ξανά. (Διαχείριση Χρηστών, Ρόλων, Δικαιωμάτων για το σύνολο του 
Έργου) 

- Διαχείριση συνολικού συστήματος για να είναι GDPR-compliant by design και by default στο 
σύνολο του 

- Διαχείριση και Εργαλεία Πλατφόρμας Διαλειτουργικότητας 

- Διαχείριση και Εργαλεία Διεπαφών για κατ’ ελάχιστον υποσύστημα Α1 (λειτουργίες, 
λειτουργικότητα, κλπ) 

- Μοντελοποιητής (με engine) 

- Διαχείριση Αποθετηρίου Διαδικασιών 

- Διαχείριση Αποθετηρίου Συναλλασσομένων 

Ακολούθως, περιγράφονται οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις ανά υποσύστημα του Α1. 
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3.3.1 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.1: Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές 
Διαδικασίες 

Από το υποσύστημα Α.1.1 θα προσφέρονται με φιλικό τρόπο που προάγει την ευχρηστία και θα 
προσαρμόζει τις προσφερόμενες λειτουργίες και σε χρήστες με άτομα όρασης η/και ακοής. Κατ’ ελάχιστον 
πρέπει να προσφέρονται οι παρακάτω ομάδες λειτουργιών από μία οθόνη: 

3.3.1.1 Παρουσίαση – Εμφάνιση πληροφορίας 

- Ο τρόπος παρουσίασης και εμφάνισης της πληροφορίας που αφορά επιχειρησιακές διαδικασίες 
της ΠΚΜ, είτε αυτές προσφέρονται ψηφιακά είτε όχι, θα πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχύει την 
οπτική του συναλλασσόμενου (πολίτη/επιχείρηση). Η παρουσίαση θα πρέπει να έχει στο 
επίκεντρο της τις ανάγκες και τις επιθυμίες του συναλλασσόμενου και όχι τις αρμοδιότητες του 
φορέα. 

- Ο τρόπος παρουσίασης και εμφάνισης της πληροφορίας να δύναται να προσαρμοστεί με βάση το  
προφίλ του συναλλασσόμενου. Η απαίτηση αυτή απαιτεί τη συναίνεση του συναλλασσόμενου και 
την αξιοποίηση του προφίλ του (εφόσον δεν πρόκειται για νέο επισκέπτη) 

- παρουσίαση με συστηματικό τρόπο μορφοποίησης του συνόλου των διαδικασιών. Η 
μορφοποίηση της παρουσίασης θα επιτρέπει με οπτικό τρόπο την διάκριση των διαδικασιών που 
προσφέρονται ψηφιακά και στις λοιπές. 

- Ειδικά, στη λίστα των απαιτούμενων ανά επιχειρησιακή διαδικασία δικαιολογητικών να γίνεται 
σαφές, ποιο από τα δικαιολογητικά καλύπτεται από το νόμο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά για αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εξ’ ορισμού δεν θα 
απαιτούνται για υποβολή σε περίπτωση αίτησης ψηφιακής υπηρεσίας εκτός και αν επιλέξει ο 
χρήστης-αιτών διαφορετικά. 

3.3.1.2  Εύρεση πληροφορίας 

- Εργαλείο έξυπνης αναζήτησης διαδικασιών κατ΄ελάχιστον με τα παρακάτω κριτήρια και 
κατ΄επιλογή του χρήστη : 

o Αναζήτηση με τυποποιημένη περιγραφή της διαδικασίας , που θα προσφέρεται από το 
σύστημα σε dropdown λίστα 

o Αναζήτηση με κριτήριο την οργανική μονάδα που προσφέρει την διαδικασία ή εμπλέκεται 
σε αυτήν 

o Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά ή μεταδεδομένα (πχ ΑΔΑ, ΑΔΑΜ, Νόμος, Εγκύκλιος, κλπ) 

o Αναζήτηση με κριτήριο δημοφιλούς αναζήτησης των διαδικασιών από άλλους χρήστες 

o Αναζήτηση με κριτήριο συσχέτισης με άλλες διαδικασίες 

o Αναζήτηση που θα διευκολύνει χρήστες με άτομα όρασης ή/και ακοής 

3.3.1.3 Προσαρμογή λεπτομέρειας στην εμφάνιση πληροφορίας 

- Η επιλεγμένη σε θέαση διαδικασία, να επιτρέπει, την κατ’ επιλογή του χρήστη, επίπεδο 
λεπτομέρειας που θα χρησιμοποιηθεί.  

o Η ελάχιστης λεπτομέρειας πληροφόρηση για την διαδικασία θα προσφέρει τον τίτλο της 
Διαδικασίας, συνοπτική περιγραφή της διαδικασίες και σε ποιους απευθύνεται 
(πολίτης/επιχείρηση, είδος επιχείρησης, κλπ), ποια οργανική μονάδα της ΠΚΜ την 
συντονίζει, τις προθεσμίες εκ του νόμου και στατιστικά για την ολοκλήρωση της, το αν 
προσφέρεται ψηφιακά ή παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων (πχ επιτόπου επίσκεψη στη 
ΠΚΜ, μέσω ΚΕΠ, μέσω email/fax, κλπ) , αν πρόκειται για εφάπαξ διαδικασία (πχ αίτηση 
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για μεταβίβαση αυτοκινήτου) ή αν έχει περιοδικότητα επανάληψης (πχ κατάθεση 
ισολογισμών ετησίως για τις ανώνυμες εταιρείες), δικαιολογητικά και ενημερωμένο και 
συνεπές με το αποθετήριο του υποσυστήματος Α2 (ΣΗΔΕ) έντυπο αίτησης, κλπ.  

- Τα επίπεδα λεπτομέρειας της παρουσίασης των πληροφοριών για μια διαδικασία  θα 
προσαρμόζονται κάθε στιγμή από το χρήστη και θα αφορούν: 

o Κείμενο λεπτομερούς ανάλυσης των σταδίων και ροών της διαδικασίας και των 
εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της ΠΚΜ ή των φορέων του δημοσίου που συνεργούν. 
Σε κάθε στάδιο, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να αναγράφεται η επιμέρους προθεσμία και 
ενεργοί σύνδεσμοι για την ισχύουσα νομοθεσία. 

o Σχηματική απεικόνιση όλων των σταδίων και ροών της διαδικασίας από το σημείο εισόδου 
έως και την έξοδο. 

o Λίστα ενεργών συνδέσμων της νομοθεσίας αλλά και των εγγράφων της ΠΚΜ που ορίζει το 
σύνολο και τα επιμέρους της διαδικασίας. 

o ψηφιακά αρχεία, όπου πρόκειται για ψηφιοποιημένες διαδικασίες, σε μορφή αρχείων 
αξιοποιήσιμων από εργαλεία λογισμικού. 

o πληροφορία στατιστικής φύσης αλλά και τάσεων όπως θα προκύπτουν μέσα από τα 
αποτελέσματα του υποσυστήματος Α3 : Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας  για την 
διαδικασία. 

3.3.1.4 Αξιοποίηση περιεχομένου πληροφορίας 

- Για το σύνολο της πληροφόρησης επιλεγμένης διαδικασίας να προσφέρεται δυνατότητα να 
κατέβει όλο το υλικό στον υπολογιστή του χρήστη.  

- Κατ’ επιλογή του χρήστη, να δύναται να κατέβει επιλεκτικά ή συνολικά πληροφορία που αφορά 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 

o Κείμενο με σύνοψη περιγραφής επιχειρησιακής διαδικασίας, συνολική προθεσμία 
διεκπεραίωσης, αιτούμενα δικαιολογητικά, κλπ 

o Έντυπο αίτησης 

o Κείμενο που να περιγράφει την εκτέλεση της διαδικασίας μέσα στο φορέα, επιμέρίζοντας 
σε στάδια, ροές, κλπ με μνεία κάθε φορά του αντίστοιχου ενεργού νομικού στοιχείου 

o Κείμενο με απαρίθμηση νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία και συσχέτιση με ροή 
εκτέλεσης διαδικασίας και υπερσυνδέσμους νομοθεσίας, όπου αυτό είναι διαθέσιμο 

o Σύνολο αρχείων που αφορούν την νομοθεσία 

o Σχηματικά διαγράμματα ροής της διαδικασίας 

o Ψηφιακό αρχείο διαδικασίας (πχ bpmn2) για αξιοποίηση της ψηφιοποίησης της 
διαδικασίας από τρίτα συστήματα. 

3.3.1.5 Δρομολόγηση σε υποσυστήματα 

- Σε κάθε μία διαδικασία που προσφέρεται ως ψηφιακή υπηρεσία να προσφέρεται σύνδεσμος για 
να οδηγηθεί ο χρήστης στην εξατομικευμένη οθόνη του στο υποσύστημα Α.1.2, όπου μετά την 
διαπιστευμένη είσοδο του θα μπορεί να αιτηθεί την διαδικασία 

- Για κάθε διαδικασία που παρουσιάζεται να προσφέρει την επιλογή να οδηγηθεί ο χρήστης στο 
υποσύστημα Α.1.3, από όπου θα αυθεντικοποιείται ο χρήστης και θα ελέγχεται η ταυτότητα του 
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χρήστη και αν ανήκει στο σύνολο των υπάλληλων περιφερειών που έχουν δικαίωμα χρήσης του 
υποσυστήματος Α.1.3  για τον συνεργατικό εμπλουτισμό των διαδικασιών. 

 

3.3.2 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.2: Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών 
Υπηρεσιών σε Πολίτες και Επιχειρήσεις  

3.3.2.1 Χαρακτηριστικά που θα διέπουν το σύνολο υποσυστήματος 

- Από το υποσύστημα Α.1.2 θα προσφέρονται με φιλικό τρόπο που προάγει την ευχρηστία και θα 
προσαρμόζει τις προσφερόμενες λειτουργίες και σε χρήστες με άτομα όρασης η/και ακοής. Κατ’ 
ελάχιστον πρέπει να προσφέρονται οι παρακάτω λειτουργίες από μία οθόνη η οποία θα πρέπει να 
παρέχει υπηρεσίες θυρίδας 

- ο χρήστης (πολίτης/επιχείριση) καλείται να κάνει εισαγωγή στο υποσύστημα και αυθεντικοποίηση 
με ένα από τους παρακάτω τρόπους : 

o με χρήση της έγκυρης ψηφιακής υπογραφής του 

o μέσω ΑΑΔΕ, για αυθεντικοποίηση με χρήση του φορολογικού μητρώου. 

- το dashboard του χρήστη του δίνει κατ’ ελάχιστον με τις παρακάτω λειτουργίες που θα είναι 
συνεχώς διαθέσιμες καθ’ όλη την δραστηριότητα του στο υποσύστημα 

o Διαχείριση αιτήσεων 

o Διαχείριση καταγγελιών 

o Διαχείριση επικοινωνίας με ΠΚΜ 

o Διαχείριση κατά GDPR προφίλ του 

o Τελευταία είσοδος, Αποσύνδεση 

o Διαχείριση εγγράφων του 

- Για το σύνολο του υποσυστήματος να δίνονται εργαλεία έξυπνης αναζήτησης με κριτήρια είδος 
λειτουργίας, είδος ψηφιακής αίτησης, είδος διαδικασίας, χρονικά, είδος συνημμένου, είδος 
τελικού εγγράφου, οργανική μονάδα ΠΚΜ, κλπ 

- Η ΠΚΜ θα μπορεί μέσω της διαχείρισης του υποσυστήματος να παραμετροποιήσει  τις διαθέσιμες 
επιλογές των λειτουργιών του υποσυστήματος και να ορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας στο οποίο 
θα εκτίθεται ο χρήστης με κριτήριο την κατηγορία του χρήστη (πολίτης/επιχείρηση), το είδος της 
διαδικασίας, την οργανική μονάδα που εμπλέκεται, κλπ 

- ο χρήστης δύναται να εξατομικεύσει την μορφοποίηση της οθόνης του αλλά και την 
πολυπλοκότητας της, σε όρους εμφάνισης/απόκρυψης λειτουργιών, εμφάνισης/απόκρυψης 
λεπτομερειών λειτουργίας 

- Για τα παραπάνω θα πρέπει να προσφέρεται πλατφόρμα διαχείρισης, η οποία θα ανήκει στο 
συνολικό σύστημα. 

 

3.3.2.2 Διαχείριση αιτήσεων 

- Σε ότι αφορά την διαχείριση των αιτήσεων του, ο χρήστης θα μπορεί να : 

o αιτηθεί ψηφιακή υπηρεσία, ανεβάζοντας την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε 
ψηφιακή μορφή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που η εγκυρότητα των δικαιολογητικών δεν 
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δύνανται να επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά να ενημερώνεται ο χρήστης για το που και πως 
μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά.  

o  να παρακολουθήσει την πορεία της αίτησης του μέσα στο φορέα, με επίπεδο 
λεπτομέρειας που θα ορίζεται από τον χρήστη και εντός του πλαισίου που η ΠΚΜ 
επιτρέπει. Για παράδειγμα θα μπορεί να δει τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε, σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται, ποια οργανική μονάδα, ποιος υπάλληλος αυτή τη στιγμή χειρίζεται την 
αίτηση του, ποια τα μηνύματα ενημέρωσης που τον αφορούν εκκρεμούν στο στάδιο που 
βρίσκεται η διαδικασία και οδήγηση στο μενού για να απαντήσει ο χρήστης με ένα κλικ, 
ποιο είναι το επόμενο στάδιο και ποια η αρμόδια οργανική μονάδα της ΠΚΜ ή 
εμπλεκόμενου φορέα του δημοσίου, αν έχει παραχθεί το τελικό έγγραφο θα εμφανίζεται 
ψηφιακά  υπογεγραμμένο έτοιμο προς χρήση από τον χρήστη, κλπ. 

o Αν ο χρήστης οδηγήθηκε εδώ από το υποσύστημα Α.1.1, το υποσύστημα Α.1.2 θα του έχει 
ανοίξει ήδη την οθόνη ψηφιακής αίτησης για την αντίστοιχή ψηφιακή υπηρεσία. 
Διαφορετικά ο χρήστης θα επιλέξει μεταξύ των διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών, που θα 
παρουσιάζονται με εύχρηστο τρόπο και θα μπορούν να αναζητηθούν με τα κριτήρια του 
υποσυστήματος Α.1.1. 

o η παρακολούθηση των αιτήσεων/συναλλαγών του θα είναι εφικτή και για τις μη ψηφιακές 
αιτήσεις του. Η λεπτομέρεια αυτής θα ωριμάσει σταδιακά και θα αυξάνεται όσο 
πληθαίνουν οι σύνδεσμοι διαλειτουργικότητας αμφίδρομα του συνολικού συστήματος με 
το λοιπό πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ. Για παράδειγμα, όταν ολοκληρωθεί η 
διαλειτουργικότητα με το σύστημα λογιστικής του backoffice της ΠΚΜ, θα μπορεί να 
ενημερώνεται για την πορεία της εξόφλησης τιμολογίου του είτε έχει κατατεθεί 
ηλεκτρονικά είτε όχι.  

o Θα τηρείται πλήρες ιστορικό των αιτήσεων του και θα μπορεί ανά πάσα ώρα να κατεβάσει 
τα έντυπα που τον αφορούν (αίτηση που έχει υποβληθεί, δικαιολογητικά, τελικό έγγραφο, 
κλπ) 

o Η εμφάνιση των αιτήσεων του θα πρέπει να είναι εύκολα και οπτικά διαχωρίσιμες. 
Ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη, θα δύναται να δεί : 

 Όλες τις αιτήσεις 

 Μόνο τις εκκρεμείς 

 Τις αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί 

o Το φιλτράρισμα των αιτήσεων να είναι διαθέσιμη λειτουργία με σύνολο κριτηρίων κατ’ 
ελάχιστον τα παρακάτω (και πάντα στο πλαίσιο που θα επιτρέπει η ΠΚΜ την εκάστοτε 
χρονική στιγμή): 

 Κατάσταση αίτησης (εκκρεμούσα, ολοκληρωμένη, κλπ) 

 Ημερομηνίες σχετικές με την αίτηση (νόμιμες προθεσμίες, ημερομηνία ή περιοχή 
ημερομηνιών υποβολής αίτησης, ημερομηνία ή περιοχή ημερομηνιών 
ολοκλήρωσης, ποιες έχουν εκπρόθεσμη ολοκλήρωση, ποιες έχουν καθορισμένο 
χρονικό διάστημα να μεταβούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας (κοινώς έχουν 
«κολλήσει», κλπ) 

 Διαδικασία που αφορά 

 Έγγραφα σχετικά με αίτηση (δικαιολογητικά, παραδοτέα, έντυπα αίτησης, κλπ) 

 Συνδυασμό κριτηρίων (AND, OR, NOT, κλπ) 
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 Τα αποτελέσματα της αναζήτησης του θα δύναται να άμεσα με ένα κλικ να είναι 
πλοηγήσιμα το καθένα ξεχωριστά, χωρίς να χάνεται το σύνολο των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης εκτός και αν το επιλέξει ο χρήστης. 

o Με το πέρασμα του χρόνου και την ωρίμανση του έργου, θα μπορεί το τελικό έγγραφο 
άμεσα να το προωθήσει σε δημόσια υπηρεσία, πλην της ΠΚΜ, που τον ενδιαφέρει και που 
θα εντάσσεται στις δημόσιες υπηρεσίες του αποθετηρίου του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.  

3.3.2.3 Διαχείριση καταγγελιών 

- Σε ότι αφορά την διαχείριση των καταγγελιών του, ο χρήστης θα μπορεί να : 
o να υποβάλλει καταγγελία επώνυμα\ανώνυμα επί συγκεκριμένων και ορισμένων 

θεμάτων/διαδικασιών που θα οριστούν από την ΠΚΜ και θα εξαρτηθούν από την 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και συντονισμού που 
θα έχει αναπτύξει η ΠΚΜ. 

o Να παρακολουθήσει την καταγγελία του με όμοιο τρόπο με την διαχείριση των αιτήσεων 
του (παρουσίαση, εμφάνιση, στάδιο διερεύνησης καταγγελίας ανά εμπλεκόμενη οργανική 
μονάδα, φιλτράρισμα, αναζήτηση καταγγελιών, έγγραφα, κλπ) και σε συνδυασμό με το 
βαθμό λεπτομέρειας που θα επιτρέπει η ΠΚΜ την εκάστοτε χρονική στιγμή καθώς και το 
είδος της καταγγελίας (ανώνυμη, επώνυμη) 

o Ειδικά, για τις επώνυμες καταγγελίες, για τα έγγραφα της υπόθεσης που θα μπορεί να έχει 
πρόσβαση ο καταγγέλλων και σύμφωνα με ότι προβλέπει ο Νόμος για την διαδικασία που 
η καταγγελία αφορά, θα είναι διαθέσιμα μέσω του ΣΗΔΕ στην οθόνη του χρήστη. Καθώς 
σε πολλές περιπτώσεις οι καταγγελίες διαβιβάζονται σε δικαστικές αρχές, τα έγγραφα των 
δικαστικών αρχών που φυλάσσονται στο υποσύστημα Α2, εντός του φακέλου της 
υπόθεσης θα είναι διαθέσιμα ανάλογα με το τι προβλέπει ο Νόμος για την συγκεκριμένη 
καταγγελία. 

o Καθώς μια καταγγελία μπορεί να νηματοποιηθεί σε διαφορετικές οργανικές μονάδες, το 
σύστημα θα πρέπει να παράγει αυτόματα σύνοψη σε μορφή κειμένου, υπερσυνδέσμου, 
κλπ με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμή. Η σύνοψη αυτή θα είναι διαθέσιμη από 
το σύστημα στο χρήστη για την περίπτωση της επώνυμης καταγγελίας. Υπενθυμίζεται ότι 
αυτή η σύνοψη θα είναι διαθέσιμη στο υποσύστημα Α2 στους αντίστοιχους υπαλλήλους 
που έχουν δικαίωμα να την προβάλλουν. 

o Η παρακολούθηση πορείας καταγγελίας, η αναζήτηση, το φιλτράρισμα, η παρουσίαση, η 
εμφάνιση των καταγγελιών θα υπακούουν σε λειτουργικότητα ανάλογα με αυτή των 
αιτήσεων του. 

3.3.2.4 Διαχείριση ενημερώσεων 

- Σε ότι αφορά την διαχείριση των ενημερώσεων του, μπορεί να : 

o Στείλει μήνυμα επικοινωνίας για αίτηση του (ψηφιακή και μη) σε εκκρεμότητα με δική του 
πρωτοβουλία. Για τις μη ψηφιακές αιτήσεις του αυτό θα είναι εφικτό, όσο ωριμάζει το 
έργο και προσαρμοστούν τα έντυπα των αιτήσεων ώστε να συμπεριλαμβάνουν τον 
μοναδικό κωδικό συναλλασσόμενου, ο οποίος θα παράγεται από το αποθετήριο 
συναλλασσόμενων του συστήματος. 

o Απαντήσει στοχευμένα (σε όρους οργανικής μονάδας, χρεωμένου υπαλλήλου) σε μήνυμα 
που έλαβε από την ΠΚΜ για την αίτηση του.  

o Με επιλογή του χρήστη, τα μηνύματα ενημέρωσης θα πρωτοκολλούνται. 
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o Να τηρείται ιστορικό των μηνυμάτων που έχει ανταλλάξει, σε αριθμό που θα επιτρέπει το 
quota που θα ισχύει κάθε στιγμή. 

o Η παρακολούθηση των ενημερώσεων σε σχέση με αίτηση του, η αναζήτηση, το 
φιλτράρισμα, η παρουσίαση, η εμφάνιση των ενημερώσεων θα υπακούουν σε 
λειτουργικότητα ανάλογα με αυτή των αιτήσεων του. 

 

3.3.2.5 Διαχείριση GDPR προφίλ του 

- Σε ότι αφορά την διαχείριση του GDPR προφίλ του, θα μπορεί: 

o Να εμφανίσει τα GDPR στοιχεία του στο αποθετήριο του συστήματος αλλά και στο 
πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ, στο βαθμό που η ωριμότητα του συστήματος θα 
επιτρέπει τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

o Να ζητήσει την διόρθωση/διαγραφή των στοιχείων του και να ενημερώνεται για την 
αποδοχή ή μη του αιτήματος του, καθώς και για την ολοκλήρωση των συνεπαγόμενων 
ενεργειών της ΠΚΜ στο πληροφοριακό της σύστημα. 

o Να τηρείται ιστορικό των παραπάνω το οποίο να είναι δυνατό να προβληθεί στον χρήστη 

 

3.3.3 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.3: Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών (frontend) 

3.3.3.1 Χαρακτηριστικά που θα διέπουν το σύνολο του υποσυστήματος 

Μέσω του έργου η ΠΚΜ δύναται να θέσει το θέμα της βελτιστοποίησης και ψηφιοποίησης των 
επιχειρησιακών διαδικασιών σε βάση που θα ωφελήσει και ενδεχομένως να ωφεληθεί από το σύνολο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της. Η ΠΚΜ δύναται να λειτουργήσει ως hub καταγεγραμμένων, 
βελτιστοποιημένων, ψηφιακών επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω του οποίου να δίνει τα εργαλεία για να 
χρησιμοποιούνται από τις Π.Ε. ώστε να συμβάλουν στην δημιουργία βελτιστοποιημένων / 
μοντελοποιημένων/ ψηφιοποιημένων διαδικασιών της ΠΚΜ στο αποθετήριο αυτό και να επισημαίνουν 
λάθη ή παραλείψεις.  

Η λογική της επαναχρησιμοποίησης και διαμοίρασης κώδικα, που θα εμπλουτίζεται από μια 
κοινότητα χρηστών είναι αυτή που θέτει σε εφαρμογή το έργο στο πεδίο των επιχειρησιακών 
διαδικασιών. Το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι χρονοβόρο να βελτιστοποιηθεί, 
ψηφιοποιηθεί από μια και μόνο οργανική μονάδα ενώ μέσα από το έργο μπορεί να δημιουργηθεί ένα 
περιβάλλον συνεργίας με προσδοκώμενο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου ένα ενιαίο αποθετήριο 
επιχειρησιακών διαδικασιών για τις Περιφέρειες της χώρας. 

Από το υποσύστημα Α.1.3 θα προσφέρονται με φιλικό τρόπο που προάγει την ευχρηστία και θα 
προσαρμόζει τις προσφερόμενες λειτουργίες και σε χρήστες με άτομα όρασης η/και ακοής. Οι τελικοί 
χρήστες του συστήματος είναι υπάλληλοι της ΠΚΜ. Ειδικά ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της ΠΚΜ θα 
έχουν το ρόλο του moderator. 

Κατ’ ελάχιστον πρέπει να προσφέρονται: 

- Αυθεντικοποίηση χρηστών 

- Οι προσφερόμενες λειτουργίες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον : 

o Διαχείριση νομοθεσίας 



 

Σελίδα 49 από 143 

 Εισαγωγή σύνοψης νομοθεσίας για οργανόγραμμα, διαδικασίες, αρμοδιότητες, 
κλπ 

 Εισαγωγή εγγράφου σχετικού με τη νομοθεσία (φεκ, εγκύκλιος, απόφαση 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Περιφερειάρχη, κλπ) 

 Εισαγωγή μεταδεδομένων νομοθεσίας 

 Εμφάνιση συσχέτισης νομοθεσίας με οριστικοποιημένη ενεργή διαδικασία του 
αποθετηρίου 

o Διαχείριση αρμοδιοτήτων επί του οργανογράμματος ΠΚΜ 

 Εμφάνιση οργανογράμματος και ιστορικού του. Η πλήρης διαχείριση του γίνεται 
από το υποσύστημα Α2 

 Αίτημα τροποποίησης οργανογράμματος για την περίπτωση που εντοπισθεί 
ασυνέπεια με το πώς θα πρέπει να εμφανίζεται το οργανόγραμμα σύμφωνα με 
την τρέχουσα νομοθεσία. 

 Εμφάνιση αρμοδιοτήτων και ιστορικού του, συσχετιζόμενου με το οργανόγραμμα. 
Η πλήρης διαχείριση του γίνεται από το υποσύστημα Α2 

o Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών 

 Εμφάνιση διαδικασιών. Από εδώ θα μπορεί να εμφανίζει το σύνολο των 
επιχειρησιακών διαδικασιών που φιλοξενούνται στο αποθετήριο, τόσο τις 
οριστικοποιημένες όσο και τις λοιπές (σε κατάσταση κάποιου σταδίου κατά την 
εισαγωγή, σε κατάσταση κάποιου σταδίου κατά την τροποποίηση, διαδικασίες 
που έχουν είναι μη ενεργές λόγω τροποποίησης νομοθετικού πλαισίου, κλπ) 

 Εισαγωγή νέας διαδικασίας 

 Τροποποίηση διαδικασίας 

 Απενεργοποίηση διαδικασίας 

o Αναζήτηση, φιλτράρισμα διαδικασιών, νομοθεσίας, αρμοδιοτήτων, οργανογράμματος 
(Reporting services) 

3.3.3.2 Αυθεντικοποίηση Χρηστών 

 Η αυθεντικοποίηση του χρήστη (υπάλληλος της ΠΚΜ) θα γίνεται με χρήση αποκλειστικά ψηφιακής 
υπογραφής ως δημοσίου υπαλλήλου, από την οποία θα ελέγχεται ο φορέας του.  

- Στη συνέχεια θα πρέπει να διαπιστευτεί με χρήση username/password (το οποίο θα δύναται να 
αλλάξει από τον ίδιο οποιαδήποτε στιγμή) για το αν ανήκει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες για 
την πρόσβαση στο αποθετήριο διαδικασιών με δικαιώματα εμπλουτισμού. 

- Σε ότι αφορά την πρόσβαση των χρηστών το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει στο χρήστη 
ημερομηνία τελευταίας εισόδου και επιλογή αποσύνδεσης 

- Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί ιστορικό πρόσβασης των χρηστών, καθώς και το τι ενέργειες 
έκανε, τι έγγραφα ανέβασε, κλπ σε κάθε πρόσβαση. Αυτή η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη σε 
μορφή συνοπτικού κειμένου με ενεργούς υπερσυνδέσμους στον χρήση και στον moderator. 

- Τα δικαιώματα του χρήστη εντός του συστήματος θα ορίζονται κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο 
οργανικής μονάδας, ειδικής αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί και θα έχουν ιστορικότητα. Ο 
χρήστης θα πρέπει να μπορεί να είναι ενήμερος για το που φτάνουν τα δικαιώματα του με απλό 
συνοπτικό τρόπο (πχ σε ποιο ρόλο ανήκει και τι μπορεί να κάνει στο πλαίσιο αυτό) 
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- Σε περίπτωση που η αυθεντικοποίηση του μέσω στης ψηφιακής υπογραφής του αποτυγχάνει θα 
ενημερώνεται ο χρήστης  για τους λόγους της αποτυχίας με απλό και ευκρινή τρόπο. 

 

3.3.3.3 Διαχείριση νομοθεσίας 

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να προσφέρονται οι παρακάτω λειτουργίες για την εισαγωγή στοιχείου 
νομοθεσία: 

- Εισαγωγή σύνοψης νομοθεσίας (νόμος, εγκύκλιος, διευκρινιστική, ευρωπαϊκός κανονισμός, 
απόφαση περιφερειάρχη, κλπ) για οργανόγραμμα, διαδικασίες, αρμοδιότητες, κλπ 

- Συσχέτιση με εδάφιο, παράγραφο, άρθρο, νόμο προϋπάρχουσας νομοθεσίας στο αποθετήριο και 
χαρακτηρισμός της συσχέτισης αυτής με το εισαγόμενο στοιχείο νομοθεσίας (πχ αντικατάσταση, 
τροποποίηση, επέκταση). Σε κάθε περίπτωση η συσχέτιση αυτή θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι αναζητήσιμη και να μπορεί εντέλει να κρεμαστεί κάτω από κάποιο στάδιο, 
ροή, βήμα επιχειρησιακής διαδικασίας. 

- Εισαγωγή/Ανάρτηση εγγράφου σχετικού με τη νομοθεσία (φεκ, εγκύκλιος, απόφαση μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων Περιφερειάρχη, κλπ) 

- Εισαγωγή/ενημέρωση/εμφάνιση μεταδεδομένων νομοθεσίας 

- Εισαγωγή/ενημέρωση/εμφάνιση συσχέτισης νομοθεσίας με οριστικοποιημένη ενεργή διαδικασία 
του αποθετηρίου 

- Η ιστορικότητα της νομοθεσίας και το πώς αυτή αντανακλάται στην εκτέλεση των επιχειρησιακών 
διαδικασιών είναι ζητούμενο. Για παράδειγμα μέσα από εδώ θα πρέπει να καταχωρούνται όλες οι 
ελάχιστες πληροφορίες ώστε να μπορούμε για παράδειγμα να δούμε σε κάθε χρονική περίοδο 
πως εκτελούνταν (σε όρους νομοθεσίας) οι επιχειρησιακές διαδικασίες. 

- Το αποθετήριο της νομοθεσίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αποθετηρίου επιχειρησιακών 
διαδικασιών 

- Για τη καταγραφή της νομοθεσίας θα πρέπει να προταθεί οντολογία για την οργάνωση των 
νομοθετημάτων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση-οργάνωση των νομοθετημάτων. 
Ως βάση θα χρησιμοποιηθεί η οντολογία του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 

 

3.3.3.4 Διαχείριση αρμοδιοτήτων επί του οργανογράμματος ΠΚΜ 

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να προσφέρονται οι παρακάτω λειτουργίες: 

- Εμφάνιση οργανογράμματος και ιστορικού του. Η πλήρης διαχείριση του γίνεται από το 
υποσύστημα Α2 

- Αίτημα τροποποίησης οργανογράμματος για την περίπτωση που εντοπισθεί ασυνέπεια με το πώς 
θα πρέπει να εμφανίζεται το οργανόγραμμα σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. 

- Εμφάνιση αρμοδιοτήτων και ιστορικού του, συσχετιζόμενου με το οργανόγραμμα. Η πλήρης 
διαχείριση του γίνεται από το υποσύστημα Α2 

 

3.3.3.5 Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών 

3.3.3.5.1 Κοινές λειτουργίες 
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- Στο σύνολο των δραστηριοτήτων κάτω από αυτήν την ομπρέλα δραστηριοτήτων, θα χρειαστεί : 

o δρομολόγηση των χρηστών καθώς και πρόσβαση στο εργαλείο μοντελοποιητή που θα 
παρέχει το υποσύστημα Α2. Μέσα από αυτό το εργαλείο ο χρήστης θα μπορεί να 
μοντελοποιεί την διαδικασία που θέλει να εισαγάγει στο αποθετήριο των διαδικασιών. 

o δρομολόγηση των χρηστών καθώς και πρόσβαση σε σύνολο οθονών για ενημέρωση 
νομοθεσίας (νόμοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις Περιφέρειας, κλπ), δομημένη καταχώρηση 
σταδίων και ροών διαδικασιών, συσχέτιση επιμέρους σταδίων και ροών με νομοθεσία, 
ανάρτηση και συσχέτιση πρότυπων εγγράφων για τα στάδια εισόδου/εξόδου αλλά και όλα 
τα ενδιάμεσα στάδια, κλπ. Τα πρότυπα έγγραφα θα αντλούνται από το αποθετήριο 
προτύπων εγγράφων του υποσυστήματος Α2 (ΣΗΔΕ) το οποίο θα λειτουργεί ως μοναδικό 
αποθετήριο πρότυπων εγγράφων. 

o Τα παραγόμενα αρχεία θα διατηρούνται στο αποθετήριο, προς έλεγχο από τον moderator  
ο οποίος θα εκτελεί μια νέα επιχειρησιακή διαδικασία για τον διοικητικό και τεχνικό 
έλεγχο ώστε να προστεθεί παραγωγικά στο μητρώο διαδικασιών το οποίο θα είναι άμεσα 
προσβάσιμο από το υποσύστημα Α2 (ΣΗΔΕ) ώστε να εκτελούνται κατά την διεκπεραίωση 
ανάλογων αιτημάτων/εισερχομένων από τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της ΠΚΜ. 
Επιπλέον, μέσω των εργαλείων διαλειτουργικότητας, θα μπορούν να εκτεθούν και σε 
τρίτα συστήματα της ΠΚΜ. 

o Το σύνολο των διαδικασιών που έχουν αιτηθεί για εισαγωγή, τροποποίηση θα είναι 
ορατές από όλους τους συνδεδεμένους χρήστες και θα διατηρείται ιστορικό (versioning σε 
ψηφιακά αρχεία, αλλαγές σε νομοθεσία με χρονική σήμανση (από – έως), κλπ. Η υποβολή 
σχολίων, προτάσεων για ανεύρεση λαθών, κλπ θα είναι δυνατή και από  και από χρήστες 
που δεν ήταν αυτοί που εκκίνησαν την διαδικασία. Τα σχόλια, διορθώσεις θα εξετάζονται 
από τον moderator/συντονιστή της ΠΚΜ και θα ενσωματώνονται ή θα απορρίπτονται 
τεκμηριωμένα στις διαδικασίες. Η τεκμηρίωση αυτή θα είναι συσχετισμένη με τις 
διαδικασίες όπως αυτές θα εμφανίζονται στο υποσύστημα. 

o Για όλους αυτούς τους λόγους η εταιρεία θα πρέπει να κάνει ειδική μνεία στην προσφορά 
της πως θα συντονίσει θέματα που έχουν να κάνουν με την διαφανή συνεργασία του 
υποσυστήματος αυτού με το Α2_ΣΗΔΕ καθώς και πως θα υπάρχει συνέπεια στα 
εμπλεκόμενα αποθετήρια εγγράφων, διαδικασιών, οργανογράμματος, νομοθεσίας, κλπ 

 

3.3.3.5.2 Εμφάνιση διαδικασιών 

Από εδώ θα μπορεί να εμφανίζει το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών που φιλοξενούνται στο 
αποθετήριο, τόσο τις οριστικοποιημένες όσο και τις λοιπές (σε κατάσταση κάποιου σταδίου κατά την 
εισαγωγή, σε κατάσταση κάποιου σταδίου κατά την τροποποίηση, διαδικασίες που έχουν είναι μη ενεργές 
λόγω τροποποίησης νομοθετικού πλαισίου, κλπ) 

 

3.3.3.5.3 Εισαγωγή νέας διαδικασίας 

- Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της εισαγωγής νέας διαδικασίας θα απαιτεί από τον χρήστη να 
προβεί  σε ενέργειες στα παρακάτω στάδια: 

o Ενημέρωση στη κοινότητα των χρηστών για την πρόθεση να ασχοληθεί με συγκεκριμένη 
νέα διαδικασία με σκοπό να εισαχθεί στο αποθετήριο. 
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 Αυτό θα εξασφαλίσει ότι θα αποφευχθούν θέματα χρονισμού όπου χρήστες 
εργάζονται ταυτόχρονα σε κάποιο εισαγωγικό στάδιο διαδικασίας χωρίς να 
γνωρίζει ο ένας τις εργασίες του άλλου, και καταλήγοντας να δαπανούν χρόνο για 
το ίδιο πράγμα 

 Αυτό θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για εύρεση συνεργασιών και διαμοίραση 
του φορτίου εργασιών μεταξύ τους. 

o Ενημέρωση νομοθεσίας, έλεγχος οργανογράμματος.  

 Για να είναι αυτό εφικτό ο χρήστης θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να 
δρομολογείται μέσω της μοναδικής οθόνης του πίσω-μπρος σε ένα σύνολο 
οθονών για ενημέρωση νομοθεσίας (νόμοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις Περιφέρειας, 
κλπ), δομημένη καταχώρηση σταδίων και ροών διαδικασιών, συσχέτιση επιμέρους 
σταδίων και ροών με νομοθεσία, ανάρτηση και συσχέτιση πρότυπων εγγράφων 
για τα στάδια εισόδου/εξόδου αλλά και όλα τα ενδιάμεσα στάδια, κλπ. Τα 
πρότυπα έγγραφα θα αντλούνται από το αποθετήριο προτύπων εγγράφων του 
υποσυστήματος Α2 (ΣΗΔΕ) το οποίο θα λειτουργεί ως μοναδικό αποθετήριο 
πρότυπων εγγράφων. 

 Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει αυτό το στάδιο, το σύστημα θα ενημερώνει 
αυτόματα τον moderator για τον έλεγχο των όσων έχει αναρτήσει ο χρήστης. 

 Αυτά που έχει αναρτήσει ο χρήστης, σε αυτό το στάδιο θα είναι εμφανίσιμα και 
στους λοιπούς χρήστες για επισήμανση λαθών, ελλείψεων, κλπ. 

 Για να μπορέσει να περάσει σε επόμενο στάδιο η εισαγωγή της νέας 
επιχειρησιακής διαδικασίας στο αποθετήριο θα πρέπει να το εγκρίνει ο 
moderator. Μέχρι αυτό να συμβεί μπορεί να χρειαστεί να παραχθούν επιπλέον 
versions των αντίστοιχων εγγράφων/εγγραφών. Για αυτά θα τηρείται 
ιστορικότητα. 

o Βελτιστοποίηση/Μοντελοποίηση/Ψηφιοποίηση διαδικασίας 

 Για την βελτιστοποίηση θα χρησιμοποιηθεί το σύνολο μεθοδολογικών εργαλείων 
που θα παραχθούν και θα παραδοθούν στο πλαίσιο του έργου. Το εκπαιδευτικό 
υλικό που θα προσφέρει από τον ανάδοχο στον αντίστοιχο άξονα του έργου θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμο και εδώ. 

 Κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης και σίγουρα μετά την ολοκλήρωση 
της θα παραχθούν από τον χρήστη πλήθος εγγράφων που 
συμμορφώνονται με τα μεθοδολογικά εργαλεία και ενδεχομένως θα 
δημιουργηθούν νέα πρότυπα έγγραφα ή θα τροποποιηθούν υπάρχοντα.  
Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να αναρτηθούν με τυποποιημένο τρόπο και 
με την επιπλέον ενημέρωση μεταδεδομένων που να τα χαρακτηρίζουν. 

 Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης τους θα ειδοποιηθεί ο moderator για 
να εγκρίνει τα παραγόμενα. Μέχρι αυτό να συμβεί μπορεί να χρειαστεί να 
παραχθούν επιπλέον versions των αντίστοιχων εγγράφων/εγγραφών. Για 
αυτά θα τηρείται ιστορικότητα. Επιπλέον, ο moderator θα εισαγάγει 
αυτόματα στο αποθετήριο πρότυπων εγγράφων του υποσυστήματος Α2 
τα νέα πρότυπα που τυχόν προκύψουν, ενημερώνοντας μέσω του 
συστήματος τον διαχειριστή του Α2 για την απενεργοποίηση 
προϋπαρχόντων προτύπων. 
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 Για την μοντελοποίηση της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί ο μοντελοποιητής του 
συστήματος. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα προσφέρει από τον ανάδοχο στον 
αντίστοιχο άξονα του έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και εδώ. 

 Ο χρήστης θα πρέπει διαφανώς και χωρίς να χρειάζεται να ξαναβάλει τον 
λογαριασμό του να δρομολογείται στο εργαλείο του μοντελοποιητή και με 
δικαιώματα που θα δικαιολογούνται από την εργασία που προτίθεται να 
κάνει σε αυτόν. 

 Αποτέλεσμα της μοντελοποίησης θα είναι ένα ψηφιακό αρχείο, το οποίο 
θα αναρτηθεί από τον χρήστη με τυποποιημένο τρόπο και με την επιπλέον 
ενημέρωση μεταδεδομένων που να το χαρακτηρίζουν κατά τη λειτουργία 
ολοκλήρωσης εισαγωγής νέας διαδικασίας  

 Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης τους θα ειδοποιηθεί ο moderator για 
να εγκρίνει τα παραγόμενα. Μέχρι αυτό να συμβεί μπορεί να χρειαστεί να 
παραχθούν επιπλέον versions των αντίστοιχων εγγράφων/εγγραφών. Για 
αυτά θα τηρείται ιστορικότητα.  

 Με την έγκριση του moderator, για τα παραγόμενα μοντέλα, το task θα 
προωθηθεί για ψηφιοποίηση 

 Για την ψηφιοποίηση θα χρησιμοποιηθεί ο μοντελοποιητής του συστήματος. Η 
ψηφιοποίηση θα γίνεται από τους διαχειριστές του συστήματος, μόλις λάβουν 
ενημέρωση από το αποτέλεσμα της μοντελοποίησης 

 Όταν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση και η ανάρτηση αυτής είναι εμφανής 
στο υποσύστημα, ειδοποιείται ο moderator ώστε να ελέγξει συνολικά τα 
τελικά έγγραφα, αρχεία καθώς και να επιβεβαιώσει την ορθή συσχέτιση 
της διαδικασίας με νομοθεσία και οργανόγραμμα. 

 Η δραστηριότητα της εισαγωγής ολοκληρώνεται από τον moderator με 
ενημέρωση των εμπλεκόμενων μέσω του υποσυστήματος. 

3.3.3.5.4  Τροποποίηση διαδικασίας 

- Η τροποποίηση της διαδικασίας μπορεί να επιβάλλεται κατ’ ελάχιστον λόγω : 

o αλλαγή της νομοθεσίας. Αυτή με τη σειρά της μπορεί να ενέχει: 

 απενεργοποίηση της διαδικασίας 

 Σε αυτήν τη περίπτωση, ο χρήστης αιτείται αλλά μόνο ο moderator 
ολοκληρώνει. 

 αλλαγή σταδίου, ροής, βήματος διαδικασίας, κλπ 

 θα προσφέρονται οι αντίστοιχες λειτουργικότητες (άμεσες ή εξαρτημένες) 
όπως στην εισαγωγή 

 αλλαγή εμπλεκόμενης οργανικής μονάδας 

 Σε αυτήν τη περίπτωση, ο χρήστης αιτείται αλλά μόνο ο moderator 
ολοκληρώνει. 

o αλλαγή πρότυπων εγγράφων 

 Σε αυτήν τη περίπτωση, ο χρήστης αιτείται αλλά μόνο ο moderator 
ολοκληρώνει. 
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o λόγω εντοπισμού λάθους 

 Σε αυτήν τη περίπτωση, ο χρήστης αιτείται αλλά μόνο ο moderator 
ολοκληρώνει. 

 

3.3.3.5.5 Οριστικοποίηση αλλαγών σε αποθετήριο πρότυπων εγγράφων, διαδικασιών 

Καθώς η εισαγωγή, τροποποίηση, απενεργοποίηση διαδικασίας και οι πιθανώς εξαρτημένες από αύτην 
οντότητες όπως νομοθεσία, οργανόγραμμα, κλπ επηρεάζουν το υποσύστημα Α2 θα πρέπει η εταιρεία να 
διευκρινίζει πως θα διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση. 

 

3.3.3.6 Reporting services 

Από αυτό το σημείο θα εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις αναζήτησης, φιλτραρίσματος, εκτύπωσης επί των 
οντοτήτων νομοθεσία, οργανόγραμμα, αρμοδιότητα, επιχειρησιακή διαδικασία και των επιμέρους αυτών. 

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να γίνεται : 

- εμφάνιση διαδικασιών, σταδίων, ροών, κλπ με κριτήριο νομοθεσία, χρήση πρότυπου εγγράφου, 
οργανική μονάδα, προθεσμίες, κλπ  

- στατιστικά ψηφιακής εκτέλεσης διαδικασιών και συσχέτιση τους με οργανικές μονάδες με 
κριτήριο νομοθεσία, χρήση πρότυπου εγγράφου, οργανική μονάδα, προθεσμίες, κλπ. Αυτό 
απαιτεί επιπλέον άντληση στοιχείων από Α2. 

- εμφάνιση επηρεαζόμενων ενεργών διαδικασιών και διαδικασιών που είναι εκκρεμείς στο Α2 από 
αλλαγή σε συγκεκριμένο νομοθετικό στοιχείο ώστε να εντοπίζεται άμεσα μια νομοθετική αλλαγή 
ποιες διαδικασίες επηρεάζει. 

- εμφάνιση επηρεαζόμενων ενεργών διαδικασιών και διαδικασιών που είναι εκκρεμείς στο Α2 από 
αλλαγή σε πρότυπο έγγραφο, αλλαγή προθεσμίας, κλπ 

- Ερωτήματα ιστορικότητας σε στάδια εισαγωγής/τροποποίησης διαδικασιών στο αποθετήριο και 
ανάδειξη συμμετεχόντων υπαλλήλων. 

 

3.3.4 Απαιτήσεις Υποσυστήματος Α.1.4: Σύστημα διαχείρισης συνολικού έργου για τις 
όψεις της διαχείρισης χρηστών, ρόλων, δικαιωμάτων (απαιτήσεις single sign on, 
single sign in GDPR-compliant), διαχείριση διαλειτουργικότητας, διαχείρισης 
διεπαφών και λειτουργικότητας για  κατ’ ελάχιστον υποσύστημα Α1, μοντελοποιητής, 
κλπ. 

Ο επιμερισμός του συνολικού συστήματος σε υποσυστήματα λογισμικού, εξοπλισμού και 
υπηρεσιών γίνεται για να διευκολύνει την οριοθέτηση του πεδίου δράσης κάθε λογισμικού. Ωστόσο, θα 
πρέπει να υπάρχει μια ομπρέλα που να δένει το σύστημα συνολικά και να ορίζει με μοναδικό τρόπο, πως 
θα επικοινωνούν τα υποσυστήματα μεταξύ τους, πως θα γίνεται η διαχείριση του συνολικού συστήματος, 
πως θα μπορεί η ΠΚΜ να παραμετροποιεί κατά το δοκούν το σύνολο των οθονών και λειτουργιών τους , 
κλπ κατά τη διάρκεια του έργου και μετά το πέρας αυτού. Η εταιρεία μπορεί να υποβάλει την δική της 
λύση στον επιμερισμό του συνολικού συστήματος σε υποσυστήματα λογισμικού αλλά σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να ικανοποιούνται ο σκοπός και ο στόχος του έργου, το συνοπτικό και αναλυτικό αντικείμενο 
του έργου και έχοντας υπόψη τα σχόλια και απαντήσεις της διαβούλευσης που παρατίθενται στην 
αντίστοιχη ενότητα. 
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Αυτές οι λειτουργίες θα ομαδοποιηθούν στο υποσύστημα Α.1.4 το οποίο θα έχει στην ευθύνη για 
τα εξής : 

3.3.4.1 Διαχείριση δικαιωμάτων 

- Διαχείριση χρηστών, ρόλων, δικαιωμάτων ρόλων επί οθονών και λειτουργιών τους και επί του 
συνολικού συστήματος. Το σύνολο του έργου θα πρέπει να είναι GDPR compliant by design and by 
default και η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να υποστηρίζει αυτήν την απαίτηση. Το 
σύνολο των υποσυστημάτων και των λειτουργιών τους θα είναι single sign on και single sign in και 
με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής τους ως μέθοδο αυθεντικοποίησης. Οι διαχειριστές του 
συστηματος θα έχουν πρόσβαση τα υποσυστήματα και στις οθόνες αυτών που ορίζουν οι ρόλοι 
τους και τα δικαιώματα επί αυτών.  

- Η υποψήφια εταιρεία θα πρέπει να περιγράψει τη λύση της για τις απαιτήσεις αυτές 

3.3.4.2 Διαχείριση οθονών 

- Διαχείριση οθονών υποσυστήματος Α1. Κατ’ ελάχιστον στις λειτουργίες που θα εκτελούνται 
συμπεριλαμβάνεται : 

o Ρύθμιση της λεπτομέρειας πληροφόρησης από το υποσύστημα Α.1.1, Α.1.2, 

o Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, εμφάνιση/απόκρυψη μενού και επιλογών αυτών 
στο υποσύστημα Α.1.2 και σύμφωνα με το είδος του συναλλασσόμενου 
(πολίτης/επιχείρηση) 

o Δημιουργία νέων λειτουργικών οθονών που στα υποσυστήματα Α.1.1, Α.1.2 και 
δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων εμφάνισης αυτών ανάλογα με το είδος τους  

3.3.4.3 Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας 

- Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας, η οποία θα επιτρέπει την διαχείριση των διασυνδέσεων και της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποσυστημάτων του συνολικού συστήματος αλλά και με τρίτα 
συστήματα εντός και εκτός ΠΚΜ. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν υπηρεσίες 
διαλειτουργικότητας με συστήματα του backoffice (πρωτόκολλο, λογιστική, διαχείριση 
προσωπικού, έργα) αλλά και με συστήματα υπουργείων όπως με τη διαύγεια, το 
ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ, μητρώο οργανογραμμάτων και υπαλλήλων δημόσιου τομέα, κλπ. Μετά το 
πέρας του έργου, τα προσφερόμενα εργαλεία διαλειτουργικότητας θα πρέπει να επιτρέπουν την 
διαχείριση των υπαρχουσών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και τη δημιουργία νέων. 

- Κατ’ ελάχιστον για το σύνολο των παραπάνω διαχειριστικών λειτουργιών θα τηρείται ιστορικό 

-  

3.3.4.5 Διαχείριση αποθετηρίων, μητρώων, βάσεων δεδομένων, εγγράφων 

- Διαχείριση των αποθετηρίων , μητρώων, βάσεων δεδομένων και εγγράφων του υποσυστήματος 
Α1, τα οποία περιλαμβάνουν : 

o Αποθετήριο συναλλασσόμενων. Αυτό το αποθετήριο θα ενημερωθεί σταδιακά τόσο 
μέσω του συνολικού συστήματος και των υποσυστημάτων του αλλά και από τα 
κατακερματισμένα μητρώα συναλλασσομένων που φυλάσσονται στο 
πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ, τα οποία θα ενημερώσουν και θα 
ενημερώνονται από αυτό το αποθετήριο μέσω της πλατφόρμας 
διαλειτουργικότητας. Το αποθετήριο συναλλασόμενων θα επιτρέψει την 
δημιουργία ενιαίου προφίλ συναλλασόμενου για το σύνολο της ΠΚΜ και θα είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τις GDPR compliant υπηρεσίες προς τον πολίτη στο 
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υποσύστημα Α.1.1. Απαραίτητη προϋπόθεση, η ΠΚΜ με δικούς της πόρους να 
δημιουργήσει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για αυτήν την οντότητα από το 
backoffice της ΠΚΜ, από τα ΟΠΣΝΑ Ανωνύμων Εταιρειών και ΟΠΣΝΑ Ανάπτυξης 
κατ’ ελάχιστο. 

o Αποθετήριο διαδικασιών.  

o Αποθετήριο Επιχειρησιακής Ευφυίας 

o Διαχείριση εγγράφων: Αφορά τα  έγγραφα του συνολικού συστήματος όπου και αν 
αυτά βρίσκονται (εγγραφα στη πλατφόρμα ψηφιακής εξυπηρέτησης, στο 
αποθετήριο των πρότυπων εγγράφων, στα έγγραφα των επιχειρησιακών 
διαδικασιών, στα έγγραφα του συστήματος  ηλεκτρονικής διακίνησης, κλπ.). Η 
διαχείριση θα δίνει εργαλεία και μεταφοράς μεταξύ αποθετηρίων του συστήματος 
κατα επιλογή του διαχειριστή. 

 

3.3.4.6 Εργαλείο Μοντελοποίησης/Ψηφιοποίησης Διαδικασιών 

- Εργαλείο Μοντελοποίησης/Ψηφιοποίησης Διαδικασιών 

o Ο μοντελοποιητής/ψηφιοποιητής θα πρέπει να συνοδεύεται από model execution 
engine που να υποστηρίζει OMG (open municipal geodata) πρότυπα  BPMN 
(process automation), CMMN (case management) και DMN (decision management) 
και να επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω  του δικού του πλήρως 
τεκμηριωμένου SOAP/RESTFUL API ώστε να διαλειτουργεί με τρίτα συστήματα του 
φορέα ή φορέων του ελληνικού δημοσίου.  

o Με τη χρήση ανοικτών προτύπων και διαλειτουργικότητας θα είναι δυνατόν οι 
μοντελοποιημένες ροές να είναι μεταφέρσιμες από και προς τρίτα συστήματα σε 
επίπεδο αρχείων αλλά επιπλέον να διατίθεται μέσω του model execution engine 
του εργαλείου για εκτέλεση/ενεργοποίηση των ροών από τρίτα συστήματα μέσω 
του SOAP/RESTFUL API του εργαλείου, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς πολίτες και υπαλλήλους. 

o  Για να είναι μεταφέρσιμα τα μοντέλα των διαδικασιών θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν BPMN ή XPDL format.  

o Επιπλέον, το εργαλείο θα πρέπει να προβλέπει οι διαδικασίες να μοντελοποιούνται 
ώστε τα επιμέρους στάδια τους να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Για παράδειγμα 
το subprocess πρωτοκόλληση εγγράφου είναι κοινό για όλες τις διαδικασίες και θα 
πρέπει να μπορούμε να το αλλάζουμε σε ένα σημείο και να αλλάζει σε όλες τις 
διαδικασίες.  

o Επιπλέον, θα πρέπει τα στάδια των processes να μπορούν να φέρουν πάνω τους 
δομημένα μεταδεδομένα τα οποία να είναι διαχειρίσιμα και εκτός του εργαλείου. 
Πχ σε κάθε στάδιο να διατηρείται η νομική πληροφορία που δικαιολογεί το στάδιο 
ή τη λίστα των δικαιολογητικών.  

o Διεπαφές εργαλείου. Το εργαλείο θα πρέπει να διαθέτει διεπαφές που με 
εύχρηστο τρόπο να επιτρέπουν την μοντελοποίηση/ψηφιοποίηση νέων 
διαδικασιών και των επιμέρους τους που να μπορούν να γίνουν επιπλέον 
διαθέσιμες στο ΣΗΔΕ αλλά και να μπορούν να ενημερώσουν τις υπάρχουσες 
διαδικασίες. Στην περίπτωση των διαδικασιών που μεταβάλλονται και 
χρησιμοποιούνται από το ΣΗΔΕ, να απαιτείται αυξημένη διαβάθμιση του χρήστη. 
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Κατά την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών ή σε δεύτερο χρόνο να μπορεί να 
ενημερώσει τα δεδομένα που τα αφορούν. Επιπλέον, θα πρέπει να δύναται να 
προβάλει τα μοντέλα και να τα εκτυπώσει εφόσον έχει δικαίωμα να τα κάνει.  

Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχεται ενσωματωμένο περιβάλλον σχεδίασης 
διαδικασιών (scenario based workflows) του ιδίου κατασκευαστή ή απρόσκοπτα και 
διαφανώς για το χρήστη συνεργαζόμενα, το οποίο να είναι μέρος της πλατφόρμας, 
με την παρακάτω, κατ’ ελάχιστον, λειτουργικότητα, χωρίς συγγραφή κώδικα: 

 Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας. 

 Δυνατότητα χρήσης swimlanes. 

 Σε κάθε βήμα να ορίζονται οι παραλήπτες, οι συνθήκες τερματισμού ή 
μετάβασης σε επόμενο βήμα, οι προθεσμίες διεκπεραίωσης. 

 Υποστήριξη σειριακών και παράλληλων βημάτων διαδικασιών και επιστροφής 
στο προηγούμενο βήμα. 

 Υποστήριξη ειδικών βημάτων για συνένωση αποτελεσμάτων από παράλληλα 
βήματα 

 Υποστήριξη ρόλων χρηστών (ομάδες, σύνδεση με οργανόγραμμα). 

 Κάθε βήμα να συνοδεύεται από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητα για τη διεκπεραίωσή του. 

 Υποστήριξη υποδιαδικασιών (sub-workflows) 

 Υποστήριξη εκδόσεων για workflows και sub-workflows 

 Και με τους παρακάτω, κατ’ ελάχιστον, αυτοματισμούς, χωρίς συγγραφή 
κώδικα: 

- Αυτόματη μετάβαση στο επόμενο βήμα του σεναρίου ροής με την 
εκπλήρωση του τρέχοντος. 

- Αυτόματη επιλογή για την πορεία και το χειριστή βήματος της 
διαδικασίας, με βάση μεταδεδομένα του συστήματος ή ανάλογα με το 
φόρτο εργασίας και τη διαθεσιμότητα. 

- Δυνατότητα «εξαιρέσεων» (exceptions) σε βήματα και διαδικασίες, με 
βάση είτε χρονικό περιορισμό ή μεταδεδομένα, για την αλλαγή της 
πορείας μιας διαδικασίας ή την αυτόματη διεκπεραίωση. 

- Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (notifications). 
- Σύνδεση με φόρμες αρχειοθέτησης και templates του συστήματος καθώς 

και με τρίτα συστήματα. 
 

3.3.4.7 Τήρηση δεδομένων  

o Τήρηση Δεδομένων που αφορούν διαδικασίες/ροές/στάδια. Οι 
διαδικασίες/ροές/στάδια θα πρέπει να μπορούν να περιγραφούν δομημένα. Κάθε 
διαδικασία συσχετίζεται με μία ή παραπάνω οργανικές μονάδες ως προς το σύνολο 
της ή σύνολο ροών ή σύνολο σταδίων μιας ροής. Κάθε διαδικασία/ροή/στάδιο κατ’ 
ελάχιστον : 

 καθορίζεται από κάποιο διοικητικό/νομικό έγγραφο με χρόνο έναρξης 
ισχύος και χρόνο λήξης ισχύος του. 

 περιγράφεται από σύνολο δικαιολογητικών, τύπων πρότυπων εγγράφων, 
προθεσμιών, κλπ με χρόνο έναρξης ισχύος και χρόνο λήξης τους. 
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 έχουν ως ιδιότητα την υποχρεωτικότητα ή την προαίρεση με χρόνο 
έναρξης ισχύος και χρόνο λήξης τους 

 σχετίζονται ως προς το σύνολο τους ή ως προς τμήμα τους με κάποιο τρίτο 
σύστημα του φορέα ή φορέα του ελληνικού δημοσίου. 

 Η τήρηση των παραπάνω θα πρέπει να γίνεται βέλτιστα, με δομημένο 
τρόπο (πχ χρήση της βάσης δεδομένων του συστήματος ή χρήση xml 
συνοδευόμενου από τα αντίστοιχα αρχεία xsd) έτσι ώστε να μπορούμε να 
ελέγχουμε εύκολα και γρήγορα κάποια αλλαγή από τα παραπάνω σε ποιες 
διαδικασίες/ροές /στάδια αφορούν (πχ αφαίρεση απαιτούμενου 
δικαιολογητικού βάσει του τάδε νόμου). 

 

3.4 Προδιαγραφές Υποσυστήματος Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ) 

Για την διευκόλυνση της περιγραφής των απαιτήσεων για το σύστημα αυτό διακρίνουμε στις απαιτήσεις 
του frontend, το οποίο χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι\στελέχη της ΠΚΜ καθώς και του backend, το οποίο 
χρησιμοποιούν κυρίως οι διαχειριστές του υποσυστήματος. 

3.4.1 Απαιτήσεις FRONTEND  

 3.4.1.1 Υποστήριξη της έννοιας Υπόθεσης 

Το σύστημα θα πρέπει στο σύνολο των υποσυστημάτων του να υποστηρίζει την έννοια της 
ψηφιακής υπόθεσης, έτσι ώστε όχι μόνο να ομαδοποιούνται οι εκδόσεις των ηλεκτρονικών σχεδίων του 
έγγραφου αλλά και να δύναται να περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα εισερχόμενα/εξερχόμενα, συνημμένα, 
έγγραφα που επιλέγονται να αρχειοθετηθούν ψηφιακά μέσα σε αυτήν. Επιπλέον, να δύναται να 
συσχετίζεται με υποθέσεις, σχετικού αντικειμένου ή θέματος.  

Ενδεικτικά, τα εισερχόμενα έγγραφα δύνανται να δημιουργούν αυτομάτως την υπόθεση τους. 
Ωστόσο, θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης να τα αναθέτει σε υπάρχουσα υπόθεση, είτε επειδή αφορούν 
στάδιο διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη είτε επειδή είναι σχετικά με κάποιο τρόπο. Κατά τη δημιουργία 
σχεδίου εξερχομένου εγγράφου ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί την δική του υπόθεση (για 
τις περιπτώσεις των οίκοθεν) αλλά και να μπορεί να συσχετίζει με υπάρχουσα υπόθεση το έγγραφο. Ένα 
έγγραφο δύναται να συσχετίζεται λογικά με πλήθος υποθέσεων καθώς το περιεχόμενο του μπορεί να 
αφορά και πλήθος υποθέσεων. Η υποστήριξη της υπόθεσης θα συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις οθόνες 
και εκτυπωτικά (εκθέσεις, λίστες, στατιστικά, κλπ) που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της εκτέλεσης 
της πορείας της υπόθεσης και του ιστορικού της με συσχετιζόμενες υποθέσεις σε βαθμό λεπτομέρειας 
που επιθυμεί κάθε φορά η ΠΚΜ. 

Η κάθε υπόθεση θα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αναγνώσιμο από το χρήστη και από 
ηλεκτρονική συσκευή και κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την υπόθεση θα πρέπει ομοίως να φέρει 
αναγνωριστικό κωδικό που η μορφή του να σχετίζεται με το αναγνωριστικό της υπόθεσης που αφορά.  Η 
εκτύπωση ή μη των αναγνωριστικών αυτών θα είναι παραμετρική για το σύστημα και θα δύναται να 
ενεργοποιηθεί κατ’ επιλογή του χρήστη πχ για την υποστήριξη της μαζικής σάρωσης. 
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3.4.1.2 Λειτουργία έξυπνης σάρωσης 

3.4.1.2.1  Υποχρεωτικές μέθοδοι της λειτουργίας έξυπνης σάρωσης 

Τα εισερχόμενα έντυπα έγγραφα θα σαρώνονται μαζί με τα συνημμένα έγγραφα και τα συνοδευτικά τους 
έντυπα για να εισαχθούν στο σύστημα. Για την διευκόλυνση της εργασίας της σάρωσης, το σύστημα θα 
πρέπει να προτείνει μεθόδους έξυπνης σάρωσης που να επιτρέπουν μαζική σάρωση των εγγράφων και 
συνημμένων τους, την αυτοματοποιημένη αναγνώριση και διαχωρισμό των εγγράφων με τα αντίστοιχα 
συνημμένα τους, την αυτοματοποιημένη συσχέτιση τους με το πρωτόκολλο όταν θα έχει αποδοθεί στο 
έγγραφο, την αυτοματοποιημένη συμπλήρωση μεταδεδομένων όπως περιγράφονται στην οικεία ενότητα. 
Στο στάδιο αυτό δεν απαιτείται αυτοματοποιημένη πρωτοκόλληση. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ των μεθόδων 
έξυπνης σάρωσης θα πρέπει να υποστηρίζονται και εισαγωγή μέσω Barcode αλλά και από τρίτες πηγές 
(file path, email account, file sharing, κλπ).  
 

Η υπόθεση που χαρακτηρίζεται από μοναδικό αριθμό υπόθεσης που θα έχει δημιουργηθεί από ένα 
εισερχόμενο έγγραφο θα διακρίνει μεταξύ του εγγράφου και των συνημμένων της. Στη διακριτική 
ευχέρεια του χρήστη θα είναι να ενσωματώσει τα σαρωμένα έγγραφα σε υπάρχουσα υπόθεση ή να 
δημιουργήσει νέα υπόθεση σχετιζόμενη/εξαρτώμενη από άλλη υπόθεση. Η δυνατότητα 
επαναπροσδιορισμού αυτής της ανάθεσης και της  διαχείρισης των αντίστοιχων επιλογών (ενσωμάτωση 
σε υπάρχουσα υπόθεση και συσχέτιση αυτού με τα έγγραφα, διαγραφή ορφανών-άδειων υποθέσεων, 
κλπ) θα πρέπει να δίνεται και στη συνέχεια κατά τον κύκλο ζωής του εγγράφου. Σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία ο υπάλληλος που εισαγάγει το σκαναρισμένο έγγραφο στο σύστημα θα πρέπει να το 
υπογράψει ψηφιακά (προηγμένη υπογραφή με χρήση ΑΔΔΥ). Το σύστημα να δίνει την δυνατότητα για 
απόδοση ψηφιακής υπογραφής επί του πλήθους των σαρωμένων ή κατ’ επιλογή αυτών. Η μαζική 
εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να είναι βελτιστοποιημένη για την εμπειρία του χρήστη 
(πχ να μην ζητάει συνέχεια pin αλλά εντός ενός χρονικού παραθύρου, που να είναι παραμετρικό, κλπ) 

 

3.4.1.2.2 Προαιρετικές μέθοδοι της λειτουργίας έξυπνης σάρωσης 

Η υποστήριξη OCR είναι προτιμητέα, έτσι ώστε αφενός να ορίζονται κανόνες για αυτόματη 
ενημέρωση μεταδεδομένων επί του εισερχομένου εγγράφου (πεδία ΑΔΑ, ΑΔΑΜ, κλπ) και αφετέρου να 
δύναται να υποστηριχθεί fulltext search. Το σύστημα να δίνει την δυνατότητα για απόδοση ψηφιακής 
υπογραφής επί του πλήθους των σαρωμένων ή κατ’ επιλογή αυτών. Η μαζική εφαρμογή της ψηφιακής 
υπογραφής θα πρέπει να είναι βελτιστοποιημένη για την εμπειρία του χρήστη (πχ να μην ζητάει συνέχεια 
pin αλλά εντός ενός χρονικού παραθύρου, που να είναι παραμετρικό, κλπ) 

  

3.4.1.3 Λειτουργία Πρωτοκόλλου 

Το υπο προμήθεια ΣΗΔΕ θα πρέπει να παρέχει την λειτουργικότητα του πρωτόκολλου. Κατ’ ελάχιστον 
θα πρέπει να υποστηρίζει και να προσφέρει μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον : 

 πρωτοκόλληση εισερχόμενων/εξερχόμενων εγγράφων σε επίπεδο φορέα και οργανικής μονάδας 

 μαζικό άνοιγμα/κλείσιμο. Η έννοια του κλεισίματος θα πρέπει να διακρίνεται για την υπόθεση, 
έγγραφο, χρεωμένη οργανική μονάδα, χρεωμένο υπάλληλο όχι απλώς σε επίπεδο αριθμού 
πρωτοκόλλου. 

 χρέωση πρωτοκόλλου σε πολλαπλά τμήματα και σε πολλαπλούς υπαλλήλους ανά τμήμα 

 για την περίπτωση που το πρωτόκολλο δεν κλείνει με υπηρεσιακό έγγραφο και για να μπορεί 
τεκμηριωμένα να μπει αρχείο, χρήση κατάλληλων flags ανά χρεωμένο (υπάλληλο, τμήμα) ώστε το 
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πρωτόκολλο να κλείνει όταν όλοι οι χρεωμένοι έχουν διεκπεραιώσει τις εργασίες/ενέργειες που 
τους αναλογούν. Για αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σημείο καταχώρησης ενεργειών 
των χρεωμένων και επιπλέον να μπορεί εύκολα να διερευνηθεί ποιες χρεώσεις εκκρεμούν και 
ποιες όχι 

 συσχέτιση πρωτοκόλλου (σχετικά έγγραφα) 

 ενημέρωση κατηγορίας εγγράφου, τύπου διαδικασίας ή ότι άλλο πεδίο απαιτείται για να 
συσχετιστεί μονοσήμαντα το εισερχόμενο με συγκεκριμένη διαδικασία, ροή και στάδιο. 
Ακολούθως θα δημιουργείται αυτομάτως υπόθεση 

 ενημέρωση/συσχέτιση προϋπάρχουσας υπόθεσης, ή στάδιο μιας διαδικασίας/ροής που ήδη 
εκτελείται, κλπ με εισερχόμενα/εξερχόμενα έγγραφα και συστάδα αυτών 

 ανάδειξη (highlight) στην οθόνη και εμφάνιση σχετικό μήνυμα όταν έγινε τροποποίηση του 
πρωτοκόλλου στους υπαλλήλους που θα ορίζονται (προϊστάμενος Δ/νσης, προϊστάμενος 
Τμήματος, κλπ) 

 καταχώριση δικαιολογητικών συνημμένου στο εισερχόμενο έγγραφο 

 καταχώριση προθεσμιών για την διεκπεραίωση του πρωτοκολλημένου εγγράφου 

 upload συνημμένων εγγράφων διαφόρων format 

 ενημέρωση κατηγορίας εγγράφου ή άλλων πεδίων ικανών να το συσχετίσουν με διαδικασία (με 
σκοπό την αυτόματη δρομολόγηση του εγγράφου) 

 Εσωτερική διακίνηση. Ένα σημαντικό ποσοστό εγγράφων που παράγονται στο φορέα 
αποστέλλονται και εισέρχονται σε  οργανικές μονάδες του ίδιου του φορέα. Οπότε είναι 
σημαντικό κατά τη λειτουργία της εσωτερικής διακίνησης να γίνεται αυτόματη πρωτοκόλληση και 
συμπλήρωση όλων των μεταδεδομένων για την οργανική μονάδα παραλήπτη. 

 Εκτυπωτικά πρωτοκόλλου, όπως για παράδειγμα : 

o Αποδεικτικό πρωτοκόλλησης 

o ανοικτά σε επιλεγμένο από τον χειριστή χρονική περίοδο και σε επίπεδο οργανικής 
μονάδας, υπαλλήλου, κλπ 

o βιβλίο πρωτοκόλλου 

o ημερήσια κατάσταση 

o πορεία εκτέλεσης υπόθεσης, των εγγράφων που σχετίζονται με υπόθεση, των διαδικασιών 
και των σταδίων αυτών μέσα από την οπτική του πρωτοκόλλου 

o κατάσταση μεταβολών πρωτοκόλλου (καταχώρηση, ενημέρωση, τροποποίηση, κλπ και 
σχετικά στοιχεία (πότε, ποιος, κλπ) 

o Εισερχόμενα/εξερχόμενα ανά αποστολέα/παραλήπτη 

o Λίστα ανοικτών/εγγράφων με διάφορα κριτήρια ομαδοποίησης (χρέωση, διεκπεραίωση, 
αριθμός υπόθεσης, διαδικασία, ημερομηνίες διαφόρων ενεργειών, κλπ) 

 Σύνθετη αναζήτηση εγγραφών με κριτήρια (αριθμό πρωτοκόλλου φορέα, αριθμό πρωτοκόλλου 
αποστολέα, ημερομηνία αποστολής, στοιχεία αποστολέα, χρεωμένη οργανική μονάδα και 
υπάλληλο, αριθμό υπόθεσης, διαδικασία, στάδιο, κλπ) που θα είναι προκαθορισμένα αλλά θα 
μπορούν και να αυξηθούν με επιλογές κριτηρίων του χρήστη (στήλες). Επιπλέον, πέραν του 
εργαλείου αναζήτησης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα free text search τόσο στα 
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μεταδεδομένα του πρωτοκόλλου αλλά και στα μεταδεδομένα των υποθέσεων, των εγγράφων και 
του περιεχομένου αυτών. 

 Ανάρτηση στη διαύγεια 

 Άντληση από διαύγεια 

 τα εισερχόμενα έγγραφα θα μπορούν να είναι μέσω φαξ, email, scanning και με χρήση 
τεχνολογιών OCR αλλά και μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας (citizen portal). Τα έντυπα έγγραφα θα 
ψηφιοποιούνται, θα υπογράφονται ψηφιακά και θα πρωτοκολλούνται 

 δημιουργία πρότυπων δικαιολογητικών  με σκοπό κατά την πρωτοκόλληση των 
εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων-αιτήσεων να: 

o επιλέγονται με τα συνημμένα δικαιολογητικά-συνημμένα του εισερχόμενου/εξερχόμενου 
εγγράφου (απαρίθμηση) 

o Να αναρτάται το σύνολο του εισερχόμενου/εξερχόμενου (έγγραφο και συνημμένα) ως 
έγκυρο ψηφιακό έγγραφο 

Στη διασύνδεση του πρωτοκόλλου του ΣΗΔΕ με το ήδη υφιστάμενο πρωτόκολλο backoffice, θα πρέπει να 
υπάρχει πρόβλεψη να ενημερώνονται μέσα από το ΣΗΔΕ κρίσιμα πεδία για την εκκίνηση εκτέλεσης ροής 
διαδικασίας, την δημιουργία υπόθεσης, την συσχέτιση με στάδιο ροής που ήδη εκτελείται, την συσχέτιση  
υπάρχουσας υπόθεσης, κλπ. 

 

3.4.1.4 Λειτουργία ψηφιακής υπογραφής επί του εγγράφου και ελέγχου εγκυρότητας 
ψηφιακών υπογραφών 

Το σύστημα θα διευκολύνει τον χρήστη να υπογράψει ψηφιακά ότι εισαγάγει στο σύστημα 
(σκαναρισμένα αρχεία, emails, fax, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που έχει τόσο σε έντυπη μορφή όσο και 
σε ηλεκτρονική μορφή αλλά που τους λείπουν η ψηφιακή υπογραφή, σχέδια εγγράφων, κατόψεις κλπ). Η 
συνεργασία του συστήματος με τις ΑΔΔΥ θα πρέπει να είναι διαφανής για τον χρήστη και δεν θα πρέπει να 
τον απασχολεί. Προβλήματα που αφορούν αυτή τη συνεργασία θα πρέπει να τηρούνται στο logging του 
συστήματος. 

Η μαζική εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής επί συνόλου εγγράφων επιλογής του χρήστη θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμη στο χρήστη και η ενεργοποίηση της λειτουργίας για σύνολο χρηστών – ρόλων θα 
πρέπει να γίνεται από ένα σημείο από τον διαχειριστή.  

Η θέση εφαρμογής της ψηφιακής υπογραφής θα δύναται να είναι είτε σε προκαθορισμένο σημείο ή 
σε θέση επιλογής  του χρήστη, που θα καθορίζεται ad-hoc με 2-3 κλικ του ποντικιού. 

 Το σύστημα θα προβαίνει σε αυτοματοποιημένο έλεγχο εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής 
όπου και αν βρίσκεται αυτή (εισερχόμενο ψηφιακό έγγραφο, επί του σχεδίου, κλπ) σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια για το 
αποτέλεσμα του ελέγχου εγκυρότητας και να καθοδηγείται με ακρίβεια στο τι φταίει όταν αυτός ο έλεγχος 
αποτυγχάνει. 

           Ειδικά σε ότι αφορά τον έλεγχο της κατάστασης των πιστοποιητικών, θα πρέπει να είναι σαφές πως 
γίνεται ο έλεγχος αυτός. Το σύστημα θα πρέπει να επαληθεύει την εγκυρότητα του ψηφιακού 
πιστοποιητικού κατά την στιγμή της υπογραφής μέσω του πρωτοκόλλου OCSP (Online Certificate Status 
Protocol). Το OCSP αποτελεί πρότυπο κατά RFC 6960 και αποτελεί εναλλακτική πρόταση του CRL 
(Certificate Revocation List) επιχειρώντας να λύσει προβλήματα του τελευταίου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει 
να δίνεται εκ των υστέρων δυνατότητα επαλήθευσης της υπογραφής μέσω OCSP και κατά τη βούληση του 
χρήστη. 
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Επιπλέον, ο έλεγχος εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών επί του σχεδίου, δεν θα πρέπει να 
γίνεται μόνο την στιγμή που υπογράφει ο τελικός χρήστης αλλά και τη στιγμή που θα πρωτοκολληθεί το 
οίκοθεν/εξερχόμενο (απαντητικό) έγγραφο καθώς ενδεχομένως αυτές οι λειτουργίες να απέχουν χρονικά. 
Η διαδικασία αυτή καλύπτει την περίπτωση τη στιγμή της πρωτοκόλλησης του εγγράφου, για τον τελικό 
υπογράφοντα να έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του καθιστώντας το έγγραφο μη νόμιμο. 

 

3.4.1.5 Λειτουργία εκτέλεσης ροής διεκπεραίωσης εγγράφου/φακέλων/υποθέσεων 
(δρομολόγηση εγγράφου) 

Τα στοιχεία που δύναται να δρομολογηθούν είναι έγγραφα, υποθέσεις, φάκελοι και λοιπές 
οντότητες πληροφορίας.  

Ένα εισερχόμενο έγγραφο δημιουργεί μια υπόθεση ή συσχετίζεται με υπόθεση που υπάρχει ήδη (πχ 
συμπληρωματικά έγγραφα, επεξηγηματικά, κλπ). Κάθε υπόθεση συσχετίζεται με μία ή παραπάνω 
διαδικασίες. Κάθε διαδικασία περιγράφεται από μία ή παραπάνω παράλληλες ροές. Κάθε ροή 
αποτελείται από στάδια και σημεία ελέγχου/αποφάσεων. Η ροή που θα επιλεγεί για την διεκπεραίωση 
του σχεδίου του εγγράφου θα πρέπει να μπορεί να καθορίζεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα και 
θα πρέπει να διατίθεται η δυνατότητα  ad hoc δρομολόγησης από τον χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να 
είναι σε θέση να παρακάμψει την προτεινόμενη από το σύστημα ροή εφόσον συγκεκριμένοι κανόνες και 
κριτήρια ικανοποιούνται. Η αυτόματη εκτέλεση ροής διαδικασίας θα πρέπει να γίνεται triggered από ένα 
σύνολο flags (κατηγορία εγγράφου, κλπ), μεταξύ των οποίων πολλά βρίσκονται στο πρωτόκολλο. Για την 
περίπτωση, που το σύστημα χρησιμοποιεί το backoffice πρωτόκολλο και σε αυτά λείπουν τα απαραίτητα 
συμπληρωμένα πεδία, το σύστημα θα πρέπει εισαγάγει την υποχρέωση συμπλήρωσης τους σε κατάλληλο 
στάδιο. 

Η δρομολόγηση των εγγράφων, υποθέσεων, φακέλων και λοιπών στοιχείων πληροφορίας υπακούν 
στο ίδιο μοτίβο δρομολόγησης εγγράφων. Θα πρέπει να υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη ροή σε σχέση 
με την επιχειρησιακή διαδικασία που θα εκτελεστεί και θα την εκκινεί αυτόματα το σύστημα εφόσον αυτή 
είναι διαθέσιμη. Στο πλαίσιο της αυτόματης δρομολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που κρατάει 
το σύστημα για την διαδικασία, τα στάδια και λοιπά συναφή όπως προθεσμίες, διαβάθμιση πληροφορίας, 
οργανικές μονάδες που εμπλέκονται βάσει του οργανογράμματος και της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, 
ρόλων και υπαλλήλων που σχετίζονται (πινάκιο υπογραφόντων), κλπ 

Επιπλέον, η δρομολόγηση θα επιτρέπεται και ad hoc με κατ’ επιλογήν καθορισμό διαφόρων από τις 
παραπάνω παραμέτρους (παραλήπτες, σειρά παραληπτών, προτεραιότητας, ενέργειες, τρόποι 
διεκπεραίωσης, σχόλια, ενέργειες, κλπ). 

Για κάθε δρομολόγηση θα δίνεται κάθε στιγμή η δυνατότητα να δούμε το ιστορικό της (ημερομηνία 
εκκίνησης, ημερομηνία και χρήστης ανάθεσης ή οποιαδήποτε ενέργειας 
(έλέγχος/σχολιασμός/υπογραφή/διεκπεραίωσης/κλπ), σχετικά έγγραφα/υποθέσεις/φάκελοι και εκδόσεις 
αυτών των εγγράφων, ενέργειες και σχόλια, προώθηση για ενημέρωση σε τρίτους μη εμπλεκόμενους με 
την διεκπεραίωση της διαδικασίας. 

 

3.4.1.6 Βασικές λειτουργίες κατά την εκτέλεση ροής διεκπεραίωσης εγγράφου 
(δρομολόγηση) 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της ροής κάθε χρήστης θα πρέπει να μπορεί να κάνει κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα : 

 Να αναρτήσει έγγραφα πολλαπλών format και με πολυμεσικό περιεχόμενο στο σύστημα, 
ορίζοντας για αυτό μεταδεδομένα με απλό ή σύνθετο τρόπο όπως περιγράφεται σε αντίστοιχη 
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ενότητα και να τα συσχετίσει με υπόθεση, σχετική υπόθεση, παράλληλη ροή και στάδιο εφόσον το 
κρίνει απαραίτητο. 

 Να δύναται να προτείνει στον διαχειριστή του συστήματος πρότυπα έγγραφα για εμπλουτισμό 
του αποθετηρίου 

 Να είναι σαφές ποιος/πότε του ανέθεσε την ενέργεια, αν ήταν αυτοματοποιημένη δρομολόγηση ή 
με παρέμβαση χρήστη 

 Να μπορεί να βλέπει το ιστορικό των εκδόσεων του εγγράφου, της ροής (δρομολόγησης) καθώς 
και το τελικό παραγόμενο έγγραφο 

 Εφόσον, ο ρόλος του έχει το αντίστοιχο δικαίωμα να μπορεί να ενημερώσει το πρωτόκολλο και τα 
μεταδεδομένα του για τη λήψη/κλείσιμο πρωτοκόλλου. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον έχει την 
υπηρεσιακή αρμοδιότητα να παράγει το τελικό ψηφιακό εξερχόμενο με ενσωματωμένα τα 
συνημμένα του. 

 Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης με χρήση υπηρεσιών καταλόγου LDAP, email, fax (σε υποδομή με fax 
server) να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να δρομολογήσει το τελικό έγγραφο (ακριβές αντίγραφο) 
σε παραλήπτη. 

 Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να μπορεί να δρομολογήσει το τελικό ψηφιακό εξερχόμενο για 
παραλαβή από τους παραλήπτες μέσω proof of delivery πλατφόρμας, εφόσον μέχρι και τη λήξη 
του έργου γίνει αυτή διαθέσιμη από την κρατική υποδομή όπως περιγράφεται στις οικίες 
ενότητες. 

 

3.4.1.7 Δευτευρεύουσες λειτουργίες κατά την εκτέλεση ροής διεκπεραίωσης εγγράφου 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της ροής κάθε χρήστης προαιρετικά να μπορεί να κάνει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα 

 Για την περίπτωση ροής που δεν παράγει έγγραφο αλλά ενέχει παροχή υπηρεσιών, να δύναται να 
ενημερώσει με αυτοματοποιημένο τρόπο και σε δομημένο έγγραφο για τις ενέργειες αυτές ώστε 
το έγγραφο στο οποίο φέρεται χρεωμένος να δύναται να κλείσει, όπως περιγράφεται σε 
αντίστοιχη ενότητα 

 Για την περίπτωση ροής που αφορά έγγραφο για ενημέρωση, να μπορεί να υπογράψει ψηφιακά 
ότι έχει ενημερωθεί όπως περιγράφεται σε αντίστοιχη ενότητα 

 

3.4.1.8 Λειτουργία αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης μεταδεδομένων και λέξεων κλειδιών 
(keywords) 

Τα μεταδεδομένα και οι λέξεις κλειδιά αφορούν έγγραφα, ροές, διαδικασίες και υποθέσεις και θα 
ενημερώνονται τουλάχιστον με τα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία. Επιπλέον, το σύστημα θα 
πρέπει να δύναται να ενημερώνει αυτόματα τα αντίστοιχα μεταδεδομένα και τις λέξεις κλειδιά αλλά και 
να επιτρέπει την μεταβολή τους από το χρήστη. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα μπορεί με εύχρηστο 
τρόπο να ενημερώνει τα μεταδεδομένα σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των παραπάνω 
οντοτήτων. Η αυτοματοποιημένη ενημέρωση των μεταδεδομένων για τα έγγραφα θα γίνεται με 
εναλλακτικούς μηχανισμούς για κάθε κατηγορία εγγράφων. 
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3.4.1.9  Βασικές λειτουργίες αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης μεταδεδομένων και λέξεων 
κλειδιών 

 Για τον εμπλουτισμό της δεξαμενής των μεταδεδομένων, λέξεων κλειδιών των υποθέσεων, των 
διαδικασιών και ότι αυτές περιέχουν, των εγγράφων που αφορούν πέραν του όσων προβλέπονται 
στη κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να λειτουργεί η κληρονομικότητα με κανόνες διαχειρίσιμους 
από τον διαχειριστή του συστήματος (πχ να επιτρέπεται μερικώς ή πλήρως τα μεταδεδομένα να 
κληρονομούνται από την υπόθεση προς τα έγγραφα, από τις διαδικασίες προς τα έγγραφα, κλπ. 

 Για τα σχέδια των εγγράφων, τα αρχικά τους μεταδεδομένα θα είναι αυτά που κληρονομούν από 
το πρότυπο τους αλλά και από τις ροές, διαδικασίες και υποθέσεις με τις οποίες συσχετίζονται. 
Επιπλέον, θα είναι αυτές που κληρονομούνται για την περίπτωση απαντητικών εγγράφων από τα 
εισερχόμενα έγγραφα (σαρωμένα ή ηλεκτρονικά). 

 Τα μεταδεδομένα των υποθέσεων θα εμπλουτίζονται αυτόματα από τα έγγραφα, τις ροές και τις 
διαδικασίες αλλά και από τις υποθέσεις με τις οποίες συσχετίζονται. 

 Τα μεταδεδομένα των ροών και των διαδικασιών θα ορίζονται κατά την δημιουργία τους και θα 
εμπλουτίζονται μόνο από τους διαχειριστές. Επιπλέον, αυτόματο εμπλουτισμό δύναται να έχουν 
τα instances των ροών και των διαδικασιών σε συγκεκριμένη υπόθεση, μέσω της 
κληρονομικότητας από τα αντικείμενα που συσχετίζονται. 

 

3.4.1.10 Δευτερεύουσες λειτουργίες αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης μεταδεδομένων και 
λέξεων κλειδιών 

 για τα έντυπα εισερχόμενα έγγραφα που σκανάρονται, τα μεταδεδομένα θα ενημερώνονται 
αυτόματα σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην λειτουργία της έξυπνης σάρωσης, 

 για τα ψηφιακά εισερχόμενα έγγραφα, τα μεταδεδομένα τους θα δημιουργούνται αυτόματα αν το 
εισερχόμενο έγγραφο που υποστηρίζει fulltextsearch. Σε εκείνη την περίπτωση τα μεταδεδομένα 
τους θα εμπλουτίζονται σύμφωνα με κανόνες επί του περιεχομένου του εγγράφου (πχ ΑΔΑ, 
ΑΔΑΜ, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, τα εισερχόμενα έγγραφα θα κληρονομούν και τα μεταδεδομένα 
των ροών, διαδικασιών και υποθέσεων με τα οποία συσχετίζονται. 

 

3.4.1.11 Λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης πινακίου υπογραφόντων 

Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με την εκτέλεση της ροής. Το σχέδιο του εγγράφου να διακινείται 
αυτόματα από υπογράφοντα σε υπογράφοντα με κανόνα τον πίνακα υπογραφών όπως προκύπτει από τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για την διαδικασία που αφορά το σχέδιο. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να 
παρακάμψει την σειρά που ορίζει ο πίνακας των υπογραφών και επιπλέον να μπορεί επί του πίνακα των 
υπογραφών με εύχρηστο τρόπο να αναθέτει στο θεσμικό ρόλο του υπογράφοντα άλλον υπάλληλο. Για 
παράδειγμα απουσιάζει ο προϊστάμενος του τμήματος και αναπληρώνει άλλος υπάλληλος, τον οποίο ο 
χρήστης θα μπορεί να ορίσει ως υπογράφοντα. 

Η αυτόματη συμπλήρωση προϋποθέτει ότι το σύστημα είναι ενήμερο για το οργανόγραμμα, τις 
αρμοδιότητες και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, τη στελέχωση των ρόλων και σε συνάρτηση πάντα με 
την εκτελούμενη διαδικασία.  
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3.4.1.12 Λειτουργία σήμανσης των εγγράφων ως προς το χρόνο διατήρησης τους και την 
διαβάθμιση τους 

Τα έγγραφα που εισάγονται και δημιουργούνται και πάντα ανάλογα με ένα σύνολο κριτηρίων (είδος 
διαδικασίας, κατηγορία εγγράφου, κλπ) θα αποκτούν αυτόματα την σήμανση ως προς το χρόνο 
διατήρησης τους καθώς και της διαβάθμισης τους. Εναλλακτικά, θα δύναται ο χρήστης να τροποποιεί την 
διατήρηση ή/και την διαβάθμιση τους. 

 

3.4.1.13 Λειτουργία δημιουργίας εγγράφου  

Το σύστημα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν έγγραφο είτε αυτό είναι σε 
απάντηση εισερχόμενου εγγράφου είτε πρόκειται για οίκοθεν. Η δημιουργία των εγγράφων πρέπει να 
χρησιμοποιεί πρότυπα από  το αποθετήριο των εγγράφων και είτε συμπληρώνονται σε online editor 
είτε/και κατεβαίνουν στο σταθμό εργασίας του χρήστη, οπότε ακολούθως συμπληρώνονται και στη 
συνέχεια αναρτώνται. Η ψηφιακή υπογραφή του χρήστη θα πρέπει να δύναται να μπει σε default σημείο 
που θα οριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής και εξυπηρετεί καλύτερα τον φορέα (είτε στο παραδοσιακό 
πινακάκι υπογραφών είτε/και σε εναλλακτικό σημείο). Ωστόσο, ο χρήστης θα μπορεί να παρακάμψει τη 
default θέση εφαρμογής της ψηφιακής υπογραφής του σε θέση που θα επιλέξει. Ο εμπλουτισμός του 
αποθετηρίου με νέα έγγραφα θα πρέπει να γίνεται μέσα από διαδικασία monitoring από ομάδα ρόλο με 
στόχο να μην γεμίσει «σκουπίδια» το αποθετήριο. Ωστόσο, η διαδικασία monitoring θα δύναται να τεθεί 
on/off από τους διαχειριστές τόσο για το σύνολο του αποθετηρίου όσο και σε επίπεδο οργανικής μονάδας 
της ΠΚΜ, ομάδας χρηστών, κλπ  που εμπλουτίζουν το αντίστοιχο «branch” του αποθετηρίου. 

Η παρακολούθηση και εφαρμογή ασφάλειας, μη παραποίησης επί των εκδόσεων του σχεδίου 
γίνεται από το σύστημα χωρίς παρέμβαση από τον χρήστη και θα πρέπει να είναι σαφές σε κάθε 
υπογράφοντα του σχεδίου και επιπλέον να είναι εύκολο από την οθόνη στην οποία εργάζεται να εντοπίζει 
σε ποια έκδοση βρίσκεται τώρα το σχέδιο, τι περιέχουν και τι υπογραφές φέρουν οι προηγούμενες 
εκδόσεις, τι διορθώσεις έχουν γίνει σε κάθε έκδοση, τι σχόλια επιφυλάξεων υπάρχουν, κλπ.  

Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζεται και να προσφέρεται από το σύστημα η διοικητική 
διαδικασία κατά την οποία κάποιος από τους υπογράφοντες (πλην του τελικού υπογράφοντα), υπογράφει 
με επιφύλαξη. Σε αυτήν την περίπτωση, το σχέδιο φέρει την υπογραφή του καθώς και το σχόλιο της 
επιφύλαξης του. Το ακριβές αντίγραφο που διεκπεραιώνεται δεν φέρει τα σχόλια των επιφυλάξεων.  

Σε ότι αφορά τις εκδόσεις των εγγράφων, θα πρέπει να υποστηρίζεται και να προσφέρεται 
ενσωματωμένος μηχανισμός ελέγχου & δημιουργίας εκδόσεων εγγράφων με προβολή πλήρους ιστορικού 
των διαφορετικών εγγράφων και στοιχεία των εκδοτών. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα 
αυτόματης ενεργοποίησης του μηχανισμού δημιουργίας εκδόσεων όπως και δυνατότητα ορισμού της 
έκδοσης που θα ανακαλείται αυτόματα κάθε φορά που θα ανοίγει το έγγραφο: η πρόσφατη (get latest), η 
πρώτη (το πρωτότυπο έγγραφο), οποιαδήποτε ενδιάμεση έχει ορίσει ο χρήστης ως επιθυμητή ή να 
ερωτάται ο χρήστης να επιλέξει. 

Η διαχείριση των εκδόσεων των εγγράφων μεταξύ άλλων και όχι αποκλειστικά θα προβλέπει 
διαδικασίες για το κλείδωμα και την ειδική σήμανση των μη ενεργών- πρότερων εκδόσεων του σχεδίου, 
την αυτόματη δημιουργία νέας έκδοσης σχεδίου και τη θέση αυτής σε ενεργή με μεταβολή της 
υπάρχουσας έκδοσης, την ενημέρωση όλων των μεταδεδομένων, τη χρήση ειδικής σήμανσης ώστε ο 
χρήστης να αντιλαμβάνεται χωρίς αμφιβολία σε ποια έκδοση εργάζεται,  διαδικασίες επαναφοράς 
προηγούμενης έκδοσης, η ενημέρωση των προηγούμενων στο πινάκιο υπογραφόντων για επανεφαρμογή 
της ψηφιακής υπογραφής τους, διαδικασίες απαγόρευσης διαγραφής εκδόσεων κάτω από σύνολο 
συνθηκών (πχ όταν έχει πρωτοκολληθεί), κλπ. Είναι σαφές ότι η έκδοση του εγγράφου η οποία θα 
αποτελέσει το τελικό εξερχόμενο έγγραφο θα πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του κάθε 
υπογράφοντα στο πινάκιο υπογραφόντων έτσι ώστε όλοι να έχουν υπογράψει το ίδιο περιεχόμενο (οχι πχ 
ο εισηγητής την έκδοση 1 και ο τελικός υπογράφων την έκδοση 3). 
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3.4.1.14 Λειτουργία διεκπεραίωσης εγγράφου 

Μετά την λήψη και της ψηφιακής υπογραφής του τελευταίου υπογράφοντα, το σχέδιο θα πρέπει να 
αποστέλλεται με αυτόματο τρόπο στη γραμματεία για την παραγωγή ακριβούς αντιγράφου και την 
ηλεκτρονική και άλλη αποστολή  του στους παραλήπτες. Ο τρόπος αποστολής, καθώς και λεπτομέρειες επ’ 
αυτής θα πρέπει να τηρούνται από το σύστημα για μελλοντική αναφορά. Η έκταση και το βάθος αυτών 
των λεπτομερειών θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε ο φορέας να υλοποιήσει ότι 
συμπληρωματική δομή χρειάζεται για αυτό. 

 

3.4.1.15 Αποθετήριο Πρότυπων Εγγράφων 

Το ΣΗΔΕ θα πρέπει να προσφέρει αποθετήριο πρότυπων εγγράφων για τις διαδικασίες που θα 
διεκπεραιώνονται μέσα από αυτό.  Ο φορέας ήδη συντηρεί αποθετήριο πρότυπων εγγράφων για μεγάλο 
σύνολο διαδικασιών. Τα έγγραφα αυτά θα μεταπέσουν στο σύστημα, αφού εμπλουτισθούν με τη 
λειτουργικότητα της ενότητας διασύνδεση με το αποθετήριο του ΣΗΔΕ Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 

Το αποθετήριο θα πρέπει να τηρεί σε όλες τις λειτουργίες του την αρχή της ιχνηλασιμότητας, της 
διαβαθμισμένης πρόσβασης, της συνέπειας των εγγράφων, τη δυνατότητα τήρησης εκδόσεων πρότυπου 
εγγράφου, τη δυνατότητα καθορισμού των ενεργών προτύπων μεταξύ των εκδόσεων του, τη δημιουργία 
νέας έκδοσης πρότυπου εγγράφου από μεταβολή υπάρχοντος προτύπου και συνοπτικά όλων των 
διαδικασιών για διαχείριση ασφάλειας του αποθετηρίου. 

Η προσθήκη εγγράφων μέσα στο αποθετήριο θα πρέπει να γίνεται διαβαθμισμένα, μετά από έγκριση 
(monitoring) από αρμόδιο διαχειριστή ή ομάδα χρηστών και με σκοπό κάθε οργανική μονάδα σε όλη τη 
ΠΚΜ να έχει τα ίδια πρότυπα, που να είναι αξιοποιήσιμα. Η διαδικασία έγκρισης θα δύναται να τεθεί 
on/off κατά περίπτωση κλάδων του αποθετηρίου για διευκόλυνση των υπηρεσιακών αναγκών. 

Στη λογική του συστήματος θα πρέπει τα πρότυπα έγγραφα να συσχετίζονται  με πρότυπα διαδικασίων 
και κατά αυτήν την έννοια η  δημιουργία και χρήση πρότυπων,  θα πρέπει από το σύστημα να 
συμπληρώνονται αυτόματα τα μεταδεδομένα σχετικά με την εμπλεκόμενη διαδικασία (στοιχεία 
αρχειοθέτησης, δρομολόγησης,  properties’ fields, bookmarks, κλπ).  
 

 

3.4.1.16 «Έξυπνο» πρότυπο έγγραφο 

Τα πρότυπα έγγραφα ως προς την δομή και το περιεχόμενο τους θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
το ΚΕΔΥ 2003, εκτός και αν τεκμηριωμένη υπηρεσιακή ανάγκη ορίζει διαφορετικά. Τα πρότυπα έγγραφα 
θα καθίστανται «έξυπνα» ως προς το περιεχόμενο τους με σκοπό αποτελεσματικότερη αναζήτηση των 
εγγράφων που θα παράγονται μέσω αυτών, ευχρηστία στη παραγωγή σχεδίων εγγράφων, ευχρηστία στην 
ανάγνωση τους.  

Τα πρότυπα έγγραφα θα καθίστανται «έξυπνα» με την προσθήκη έξυπνων πεδίων, τα οποία  
διαχωρίζουμε στις κατηγορίες, απλών και σύνθετων έξυπνων πεδίων.  

3.4.1.16.1 Απλά έξυπνα πεδία  

Η κατηγορία αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση της κατάρτισης του εγγράφου. Στη κατηγορία των απλών 
έξυπνων πεδίων ανήκουν αυτά που αφορούν αυτόν που ζητά να κατέβει το πρότυπο έγγραφο (τον 
συντάκτη), όπως για παράδειγμα 



 

Σελίδα 67 από 143 

 Οργανική Μονάδα 

 Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 

 Τηλέφωνο 

 Φαξ 

 Email 

 Ιδιότητα, κλπ 

 

3.4.1.16.2 Σύνθετα έξυπνα πεδία  

Η κατηγορία αυτή στοχεύει στο να προσδώσει στο έγγραφο που δημιουργείται μέσω του αποθετηρίου 
του ΣΗΔΕ ενεργό περιεχόμενο, προσδίδοντας σε αυτό ιδιότητες του έξυπνου εγγράφου. Σε αυτήν την 
κατηγορία έξυπνων πεδίων είναι εκείνα τα οποία περιέχονται στο πρότυπο έγγραφο, που κατεβάζει ο 
χειριστής, τα οποία λειτουργούν ως μεταβλητές και εφόσον συμπληρωθούν με συγκεκριμένο κανόνα, 
βοηθούν το σύστημα να αναγνωρίσει την σημασία τους και να μπορεί να εκτελέσει εργασίες που θα 
καθοριστούν στην παραμετροποίηση του συστήματος. Σε αυτήν την κατηγορία κατ’ ελάχιστον 
περιγράφονται: 

 έξυπνο πεδίο ΑΔΑ (Διαύγεια). Όταν αυτό το πεδίο συμπληρώνεται και το έγγραφο ανεβαίνει 
πίσω στην πλατφόρμα, το ΣΗΔΕ να το μετατρέπει αυτόματα σε υπερσύνδεσμο. Σκοπός είναι όταν 
το έγγραφο διακινηθεί από εκεί και πέρα, ο αναγνώστης κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό να μπορεί 
να ανοίξει το έγγραφο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ από τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο χωρίς επιπλέον 
αναζήτηση. 

 έξυπνο πεδίο Εθνικού Τυπογραφείου. Στο πεδίο αυτό υπάγονται νόμοι, προεδρικά διατάγματα, 
κλπ όπως αυτά είναι αναρτημένα προς αναζήτηση στη σελίδα του εθνικού τυπογραφείου. Όταν 
αυτό το πεδίο συμπληρώνεται και το έγγραφο ανεβαίνει πίσω στην πλατφόρμα, το ΣΗΔΕ να το 
μετατρέπει αυτόματα σε υπερσύνδεσμο. Σκοπός είναι όταν το έγγραφο διακινηθεί από εκεί και 
πέρα, ο αναγνώστης κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό να μπορεί να ανοίξει το έγγραφο από τον 
αντίστοιχο δικτυακό τόπο χωρίς επιπλέον αναζήτηση. 

 έξυπνο πεδίο ΑΔΑΜ (ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ).  Οταν αυτό το πεδίο συμπληρώνεται και το έγγραφο 
ανεβαίνει πίσω στην πλατφόρμα, το ΣΗΔΕ να το μετατρέπει αυτόματα σε υπερσύνδεσμο. Σκοπός 
είναι όταν το έγγραφο διακινηθεί από εκεί και πέρα, ο αναγνώστης κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό 
να μπορεί να ανοίξει το έγγραφο από τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο χωρίς επιπλέον αναζήτηση. 

 έξυπνο πεδίο ιστοτόπων.  Όταν αυτό το πεδίο συμπληρώνεται και το έγγραφο ανεβαίνει πίσω 
στην πλατφόρμα, το ΣΗΔΕ να το μετατρέπει αυτόματα σε υπερσύνδεσμο. Σκοπός είναι όταν το 
έγγραφο διακινηθεί από εκεί και πέρα, ο αναγνώστης κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό να μπορεί να 
ανοίξει το έγγραφο από τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο χωρίς επιπλέον αναζήτηση. 

 Έξυπνο πεδίο εγγράφων του φορέα. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν μέσα από ένα έγγραφο του 
φορέα Α, γίνεται μνεία σε έγγραφο Β που βρίσκεται ήδη μέσα στο ΣΗΔΕ θα μετατρέπεται σε 
υπερσύνδεσμο. 

Επιπλέον, στα έγγραφα που ανεβαίνουν από τον χρήστη στο ΣΗΔΕ και περιέχουν έξυπνα πεδία – 
μεταβλητές, το περιεχόμενο τους αυτόματα από το ΣΗΔΕ θα μπαίνει στα μεταδεδομένα του εγγράφου και 
αναγωγικά της υπόθεσης. Αυτό για παράδειγμα θα διεκολύνει την αναζήτηση εγγράφων εκθέτοντας στα 
μεταδεδομένα σημαντική πληροφορία κλειδί για το περιεχόμενο τους, ακόμη και στα έγγραφα που δεν 
υποστηρίζεται full text search. 
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Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμη μέσα από τη διαχειριστική πλατφόρμα του ΣΗΔΕ, όπως 
περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. 

 

3.4.1.17 Ενημέρωση  μεταδεδομένων εγγράφων και υποθέσεων 

Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα δημιουργίας μεταδεδομένων σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία (ειδικότερα το ΠΔ25/2014) και σύμφωνα με τα όσα θα 
συμφωνηθούν για την παραμετροποίηση του συστήματος κατά την μελέτη εφαρμογής. Διακρίνουμε τα 
μεταδεδομένα σε αυτά που αυτομάτως παράγονται από το σύστημα και αποδίδονται στα έγγραφα αλλά 
και στο σύνολο της υπόθεσης και στα μεταδεδομένα που ορίζονται από τον χρήστη. 

Στη πρώτη κατηγορία, των μεταδεδομένων που παράγονται αυτόματα από το σύστημα ανήκουν τα όσα 
προβλέπονται στην ενότητα 3.4.1.16.2  Σύνθετα έξυπνα πεδία και επιπλέον η συμμετέχουσα εταιρεία θα 
πρέπει να περιγράψει στην προσφορά της τι επιπλέον παράγει αυτόματα. Στην δεύτερη κατηγορία, οι 
χρήστες θα προτρέπονται να συμπληρώσουν μεταδεδομένα για το έγγραφο που αναρτούν. 

Ειδικά, σε ότι αφορά τις υποθέσεις θεωρούμε ότι τα μεταδεδομένα των εγγράφων που περιέχουν, των 
διαδικασιών που αφορούν, των ροών, κτλ θα πρέπει να γίνονται propagated στα μεταδεδομένα των 
υποθέσεων. 

 

3.4.1.18 Εκτυπωτικά  

Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει πληθώρα εκτυπωτικών, μεταξύ άλλων : 

 εκτυπωτικών πρωτοκόλλου. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 
σύνολο έτοιμων εκτυπώσεων, απολογιστικών, για τις κάτωθι λειτουργίες : 

o βιβλίο πρωτοκόλλου, ημερήσια κατάσταση, διεκπεραίωση, ανοικτά έγγραφα, κλπ με 
διάφορα κριτήρια, κλπ.  

o Τα εκτυπωτικά που περιγράφονται στην λειτουργία του πρωτοκόλλου θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα στον χρήστη του υποσυστήματος είτε έχει πρόσβαση στη λειτουργία του 
πρωτοκόλλου είτε όχι 

o Πλέον των στατικών (custom) εκτυπωτικών θα πρέπει και ο χρήστης να μπορεί να 
δημιουργεί τις δικές του εκτυπώσεις χωρίς τη συγγραφή κώδικα, οι οποίες θα είναι 
διαθέσιμες μόνο για αυτόν, εκτός και αν ο διαχειριστής του συστήματος τις κάνει με 
τυποποιημένο τρόπο διαθέσιμες για όλους τους χρήστες ή για ομάδα χρηστών. 

 Εκτυπωτικών (εκθέσεων, στατιστικών, διαγραμμάτων, pie charts, κλπ) σχετιζόμενων με τις 
υποθέσεις και ότι αυτές εμπλέκουν (διαδικασίες/στάδια/οργανικές μονάδες που ενεργούν/ 
παραλήπτες/έγγραφα κλπ) και με πληθώρα κριτηρίων (εκκρεμείς, διεκπεραιωμένες, πρόσφατων, 
εισερχόμενων/εξερχόμενων, κλπ). Επιπλέον,  

 συνοπτική  και αναλυτική θέαση πορείας υπόθεσης και συσχετιζόμενων υποθέσεων με ότι αυτές 
περιέχουν και αφορούν.  

 εκτυπωτικών παραμετρικών συστήματος (διαδικασίες, ροές και στάδια αυτών, αρμοδιότητες 
διαδικασιών, προθεσμιών διαδικασιών, οργανογράμματος, κλπ) 

 αναφορές και απολογιστικά στοιχεία καθώς και δείκτες απόδοσης του συστήματος. Πλέον των 
custom στατιστικών να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας στατιστικών απόδοσης του συστήματος 
(PKI, Key Performance Indicator) 
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 δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με βάση ερωτήματα αναζήτησης, με δυνατότητα σύγκρισης 
μεταξύ διαφορετικών «στιγμιοτύπων», όπου το στιγμιότυπο κατά το δοκούν θα ορίζεται είτε σε 
επίπεδο υπόθεσης συνολικά είτε σε ότι αφορά επιμέρους (διαδικασίες, έγγραφα, κλπ).  

 Ειδικά, για τα έγγραφα των υποθέσεων δεδομένου ότι για ένα εξερχόμενο(απαντητικό ή οίκοθεν)  
έγγραφο δύναται να υπάρχουν παραπάνω από μια εκδόσεις, θα πρέπει  να είναι διαθέσιμες 
εκτυπώσεις που να απαριθμούν και να εμφανίζουν τις διαφορές μεταξύ τους. Για παράδειγμα και 
μόνο, οι διαφορές μπορούν να αφορούν το λεκτικό των κειμένων, το πινάκιο υπογραφόντων, τη 
λίστα παραληπτών, τα συνημμένα, κλπ 

 Δυνατότητα δημιουργίας εκθέσεων στατιστικών και όχι μόνο,  από το χρήστη, χωρίς τη συγγραφή 
κώδικα, μέσα από το περιβάλλον χρήστη του συστήματος για όλες τις οθόνες δραστηριότητας του 
χρήστη (πρωτόκολλο, δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων και ότι τους αφορά, διεκπεραίωση, 
υποθέσεις που εμπλέκονται, κτλ). Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεατές στον χρήστη που 
τις δημιούργησε και για να είναι θεατές από ευρύτερο σύνολο χρηστών θα πρέπει να εγκρίνονται 
από τον διαχειριστή του συστήματος. 

Οι εκτυπώσεις του συστήματος θα ορισθούν στη περίοδο της μελέτης εφαρμογής, αλλά θα πρέπει να 
στοχεύει σε τρίτες ομάδες χρηστών :  

 σε κάθε χρήστη του συστήματος για να  μπορεί να έχει συνοπτική εικόνα των εργασιών του (σε 
εκκρεμότητα, ολοκληρωμένα, κλπ) 

 στις οργανικές μονάδες, για να έχει συνοπτική εικόνα των εργασιών των τμημάτων του 

 στα ανώτερα στελέχη (γενικούς δ/ντες, πολιτικό προσωπικό, κλπ) με στόχο την εικόνα σε επίπεδο 
φορέα.  

Η ανάλυση της πληροφορίας θα πρέπει να είναι στοχευμένη ανά ομάδα χρηστών και να χρησιμοποιούνται 
όπου είναι δυνατόν γραφήματα, διαγράμματα, (lists, pie charts, line charts,κλπ). Ειδική μνεία θα πρέπει να 
ληφθεί στα δικαιώματα προβολής επί των εκτυπωτικών ώστε να είναι λειτουργία GDPR-compliant. 

 

3.4.1.19 Λειτουργία αναζήτησης 

3.4.1.19.1 Βασική λειτουργία αναζήτησης 

Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει εργαλείο αναζήτησης που να επιτρέπει τόσο αναζήτηση 
ελεύθερου κειμένου, στο περιεχόμενο και αναζήτηση μέσω κριτηρίων (ενημέρωση πεδίων ή συναρτήσεις 
επί των πεδίων αυτών σε φόρμα)  σε πρωτόκολλο, σε επίπεδο αποθετηρίου πρότυπων εγγράφων, 
διαδικασιών και υποθέσεων, αποθετηρίου εγγράφων του συστήματος ενεργοποιώντας τα μεταδεδομένα, 
κλπ. Η αναζήτηση με κριτήρια  θα πρέπει να γίνεται αξιοποιώντας τα σταθερά πεδία του συστήματος, τα 
μεταδεδομένα, τις λέξεις κλειδιά, την δυνατότητα αναζήτησης σε επίπεδο περιεχόμενου (fulltext search) 
σε όσα έγγραφα το επιτρέπουν, περιοχές τιμών, μικτή αναζήτηση fulltext search και μεταδεδομένων, 
χρήση χρονικών και λογικών τελεστών, χρήση wildcards, θησαυρούς και λεξικά όρων,  κλπ. Ειδικά για την  
αναζήτηση ελεύθερου κειμένου το σύστημα θα προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της αναζήτησης σε 
όλους τους λημματικούς τύπους για την ελληνική γλώσσα, συνώνυμα, «ακούγεται σαν» (sounds like), 
εγγύτητα λέξεων, κατάταξη (ranking) με βάση την εγγύτητα , λέξεων, εμφάνιση «προτάσεων» 
(suggestions) με βάση το ιστορικό αναζητήσεων ή τα μεταδεδομένα, κλπ.  Ο χρήστης θα μπορεί να 
δημιουργεί και να αποθηκεύει τις αγαπημένες αναζητήσεις του (σύνολο κριτηρίων από φόρμα, σύνολο 
κριτηρίων σε ελεύθερο κείμενο).  Για την υποστήριξη γλωσσικής επεξεργασίας  το σύστημα διαφανώς για 
το τελικό χρήστη θα πρέπει να προσφέρει τη λειτουργία να δέχεται οποιοδήποτε λεκτικό τύπο της 
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ελληνικής γλώσσας και να επιστρέφει τους λημματικούς τύπους στους οποίους αντιστοιχεί. Η λειτουργία 
της αναζήτησης θα πρέπει να είναι GDPL-compliant. 

3.4.1.19.2 Δευτερεύουσα λειτουργία αναζήτησης 

Θα ήταν ενδιαφέρον το σύστημα να παρακολουθεί τις αναζητήσεις του χρήστη και να εμπλουτίζει 
τα μεταδεδομένα εγγράφων και υποθέσεων ανάλογα με την απόκριση του χρήστη στα αποτελέσματα της 
αναζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα πρέπει να τεκμηριώνει την μεθοδολογία της αναζήτησης στο 
παρασκήνιο και πως την υλοποιεί (πχ αν ενεργοποιεί μηχανή indexing, term weighting, relevance ranking, 
κλπ). Η μορφοποίηση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, όπως αυτά εμφανίζονται στην οθόνη του 
χρήστη θα πρέπει να συμμορφώνεται με βασικούς κανόνες ευχρηστίας και να βοηθά τον χρήστη στην 
πλοήγηση του σε αυτά (ενεργούς συνδέσμους, συστηματική χρήση χρωμάτων, κλπ) 

 

3.4.1.20 Διεπαφές χρήστη 

Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθήσει έγγραφα, διαδικασίες, ροές και υποθέσεις που τον 
αφορούν ιδανικά από μια οθόνη. Αναλυτικότερα : 

 η παρακολούθηση των εγγράφων που ένας χρήστης έχει συμμετοχή θα πρέπει να γίνεται 
συνολικά και καθενός ξεχωριστά. θα πρέπει από μία οθόνη να μπορεί να δει κανείς τα χρεωμένα, 
σε ποια έχει εκκρεμότητα ως προς την συμμετοχή αλλά και ως προς το τελικό έγγραφο ξεχωριστά 
(δηλ. δεν είναι δική του εκκρεμότητα αλλά δεν έχει παραχθεί ακόμη ακριβές αντίγραφο), να έχει 
πρόσβαση στο τελικό έγγραφο που διακινείται εκτός ΣΗΔΕ, ποια από τα χρεωμένα είναι απλή 
ενημέρωση, ποια δεν απαιτούν έγγραφο αλλά ενέργεια του η οποία και καταγράφεται στο 
σύστημα για να κλείσει το έγγραφο, ποια έγγραφα είναι εκπρόθεσμα, κλπ.  

 ο χρήστης θα πρέπει με συνοπτικό τρόπο να μπορεί να δει τις καταγεγραμμένες διαδικασίες  που 
τον αφορούν λόγω υπηρεσιακής τοποθέτησης και τις ροές που αυτές υλοποιούν.  

 στο θέμα των υποθέσεων, ο χρήστης θα πρέπει πέραν του να μπορεί να προβάλλει τον φάκελο της 
υπόθεσης που τον αφορά ως προς τα περιεχόμενα του, το ιστορικό τους, κλπ. Επιπλέον, θα πρέπει 
να μπορεί να δει τη λίστα των υποθέσεων που τον αφορούν και να οδηγείται εύκολα από το 
σύνολο στα επιμέρους. 

 Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί ιδιότητες του λογαριασμού του όπως αλλαγή 
password, δήλωση στο σύστημα ότι θα απουσιάζει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οπότε και 
θα απενεργοποιείται η συμμετοχή του στις δρομολογήσεις των εγγράφων για τις ροές και τα 
στάδια αυτών στις διαδικασίες που τον αφορούν, δήλωση στο σύστημα ότι αναπληρώνει εφόσον 
ένα σύνολο κανόνων και κριτηρίων ικανοποιούνται, δυνατότητα να κάνει authentication στο 
σύστημα με την ψηφιακή του υπογραφή, κλπ.  

 Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε βάση δεδομένων (sql, 
oracle, db2, sybase, msoffice access, msoffice excel, κτλ) με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα 
άρθρα του κανονισμού GDPR.  Μέσα από τη συνολική αρχιτεκτονική του έργου  η  δυνατότητα της 
σύνδεσης προϋποθέτει προηγουμένως  οι διαχειριστές του συστήματος να έχουν δημιουργήσει 
την υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας και διαβαθμισμένα να δώσουν την 
υπηρεσία σε ρόλους  και ομάδες  χρηστών καθώς οι βάσεις δεδομένων της ΠΚΜ έχουν εύρος 
τεχνολογιών και παλαιότητας με συνέπεια τη μη δυνατότητα διαβάθμισης πρόσβασης και 
τήρησης ιστορικού ενεργειών σε κάθε περίπτωση χωρίς την παρέμβαση της πλατφόρμας 
διαλειτουργικότητας.  

 Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να δει τη λίστα μελών και ομάδων και project στα οποία 
συμμετέχει, τη δραστηριότητα των μελών της μονάδας σε συνάρτηση με την υπόθεση ή ομάδα 
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υποθέσεων στις οποίες η ομάδα στην οποία ανήκει δραστηριοποιούνται. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία στη διαχείριση υποθέσεων καταγγελίας καθώς η ομάδα στην οποία ανήκει για την 
διερεύνηση μιας καταγγελίας δεν συμπίπτει με την οργανική μονάδα στην οποία υπηρετεί και για 
την οποία ενεργεί. Ωστόσο, αυτή η απαίτηση δεν περιορίζεται μόνο στις υποθέσεις καταγγελιών 
αλλά και θεματικών ομάδων εργασίας (πχ μεταφορά μαθητών). 

 Είναι επιθυμητό ο χρήστης να μπορεί να προσαρμόζει την διεπαφή του αποκρύβοντας ή 
εμφανίζοντας λειτουργίες που του είναι χρήσιμες, και από το πλαίσιο λειτουργιών-
χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμες από τους διαχειριστές του συστήματος (backend). 

 Η διεπαφή του χρήστη όπως προβλέπεται και στις γενικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι 
εύχρηστη και φιλική, στα ελληνικά,  με περιβάλλον συμβατό με τα τρέχοντα σχεδιαστικά πρότυπα 
και τεχνολογίες: λογική Windows File Explorer & Office like, με προβολή λίστας φακέλων, προβολή 
μενού σε μορφή tabs & ribbons κ.α. 

 Η διεπαφή του χρήστη θα πρέπει να τον διευκολύνει να βλέπει από μια οθόνη (dashboard) και να 
οδηγείται σε αυτά τα  εισερχόμενα, εξερχόμενα, εκκρεμή (ανοικτά) δικά του, εκκρεμή υποθέσεις 
που ο χρήστης έχει κάνει τις ενέργειες που του αναλογούν αλλά και την  
υπόθεση/διαδικασία/έγγραφο που παραμένει εκκρεμής  λόγω μη περάτωσης ενεργειών άλλων 
χρηστών, προς διεκπεραίωση, κλειστά, ειδοποιήσεις του συστήματος σχετικά με προθεσμίες 
εκκρεμών υποθέσεων/εγγράφων που πλησιάζουν και που έχουν παρέλθει, ειδοποιήσεις για 
ενημερωτικά έγγραφα που απαιτούν την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής του για να 
επιβεβαιωθεί η ενημέρωση του, ειδοποιήσεις για έγγραφα\ενέργειες υποθέσεων που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτόν από χρήστη που ενεργεί σε αμέσως πρότερο στάδιο της διαδικασίας, 
εργαλεία συνεργασίας (εργασίες, ημερολόγιο, ανακοινώσεις, προσωπικές υπενθυμίσεις), κλπ. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να δύναται ο χρήστης να ορίζει μόνος του προτεραιότητες επί των 
εκκρεμοτήτων του επιπλέον των προθεσμιών που θέτουν και ορίζουν τα στάδια των διαδικασιών 
που αφορούν οι ενέργειες του και να περιηγείται μεταξύ των 
υποθέσεων/εγγράφων/διαδικασιών/ροών που τον αφορούν μετά από αναζήτηση είτε με κριτήρια 
είτε με ελεύθερο κείμενο.  

 Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να εισαγάγει, να δημιουργήσει νέα έγγραφα, υποθέσεις, 
templates εργασιών, να έχει στη διάθεση του τα εργαλεία αναζήτησης που περιγράφονται στην 
οικεία απαίτηση και να μπορεί να αναζητήσει έγγραφα, φακέλους, υποθέσεις, διαδικασίες, 
χρήστες, στοιχεία διεκπεραίωσης.  Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί  να προβάλει  χαρακτηριστικά 
εγγράφου όπως Ιδιότητες / μεταδεδομένα (περιγραφή, χρήστης & ημ/νία εισαγωγής, αποθετήριο, 
ιστορικότητα πρόσβασης, φόρμα αρχειοθέτησης κ.α.), εκδόσεις, συνημμένα και σχετικά έγγραφα, 
τις ψηφιακές υπογραφές που το σύστημα να ενημερώνει για την εγκυρότητα τους τη στιγμή της 
υπογραφής αλλά και της διεκπεραίωσης του εγγράφου, κλπ 

 Όλα τα παραπάνω όπου έχει νόημα θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα εκτυπωτικά. 

 

3.4.1.21 Αποθετήριο εγγράφων και υποθέσεων 

Το ΣΗΔΕ διατηρεί αποθετήριο εγγράφων (εισερχόμενων, εξερχόμενων, συνημμένων, συσχετιζόμενων, 
κλπ) διάφορων format και με πολυμεσικό περιεχόμενο, με δυνατότητα ή μη fulltext search τα οποία 
συσχετίζονται με το πρωτόκολλο, με υποθέσεις, διαδικασίες, ροές και στάδια αυτών. Κάθε έγγραφο 
(συμπεριλαμβανομένων και των πρότυπων) πέραν του περιεχομένου τους φέρουν ένα σύνολο δομημένων 
δεδομένων που το καθιστούν διαχειρίσιμο από το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων του συστήματος 
και συσχετιζόμενο με άλλες οντότητες του συστήματος (υποθέσεις, διαδικασίες, ροές, εκτέλεση ροών, 
κλπ). Ανάμεσα σε αυτά είναι και ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος, θα προστίθεται («καίγεται») πάνω στο 
ψηφιακό έγγραφο.  
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Η υπόθεση είναι ένα λογικό cluster εγγράφων, διαδικασιών, ροών, δρομολόγησης ροών, ιστορικών 
εγγράφων και δρομολόγησης σχετιζόμενο με οντότητες που τα παραπάνω σχετίζονται όπως 
οργανόγραμμα, προθεσμίες, κλπ. Κάθε υπόθεση χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο δομημένων δεδομένων 
που το καθιστούν διαχειρίσιμο από το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και ανάμεσα σε αυτά ένας 
μοναδικός αριθμός, ο οποίος θα προστίθεται πάνω στο ψηφιακό έγγραφο. Καθώς ένα έγγραφο ενδέχεται 
να συνδέεται με πάνω από μία υποθέσεις, στο έγγραφο θα προστίθενται το σύνολο αυτών. 

Η διαχείριση του αποθετηρίου θα γίνεται από το backend σε χρήστες με αντίστοιχη εξουσιοδότηση. Οι 
χρήστες θα μπορούν να περιηγούνται σε όψεις του αποθετηρίου σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης 
και για αυτά που τους αφορούν, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε αντίστοιχες ενότητες. 

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο της μελέτης εφαρμογής, θα αποφασισθεί για το αν θα πρέπει τα 
ψηφιακά έγγραφα που εισέρχονται από τον χρήστη στο σύστημα και είναι σε διαφορετικά format να 
μετατρέπονται και να αποθηκεύονται ως pdf ή να μετατρέπονται on demand και εφόσον το επιλέγει ο 
χρήστης σε pdf για λόγους συμβατότητας με τρίτα συστήματα που θα τα χρησιμοποιήσουν. 

 

3.4.1.22 Λειτουργία χειρισμού εγγράφων ενημέρωσης  

Υπάρχει μεγάλος αριθμός εγγράφων που διακινούνται συνήθως από μία οργανική μονάδα με στόχο 
την ενημέρωση είτε όλων των οργανικών μονάδων του φορέα είτε συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 
Το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων ενδεχομένως αφορούν ενημέρωση επί της νομοθεσίας (με 
αναγραφή της ΑΔΑ, Νόμου, κλπ), για κάποια αλλαγή στη δομή και λειτουργία οργανικής μονάδας, κλπ. Η 
απαίτηση των ενημερωτικών εγγράφων είναι να ενημερώνονται εγγράφως οι υπάλληλοι. Το σύστημα 
προαιρετικά καλείται να καλύπτει την επιχειρησιακή ανάγκη με βελτιστοποιημένο ηλεκτρονικό και 
αυτοματοποιημένο τρόπο και με βάση την ενδεχομένως βελτιστοποιημένη διοικητικο-οργανωτική 
διαδικασία.  

Το δε περιεχόμενο του εγγράφου προς ενημέρωση θα πρέπει να καθίσταται έξυπνο, τουλάχιστον 
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα «Έξυπνα πεδία στο πρότυπο έγγραφο». Ωστόσο, η 
απαίτηση του «έξυπνου» περιεχόμενου του εγγράφου δεν θα περιορίζεται μόνο από το αποθετήριο αλλά 
το σύστημα θα πρέπει να προτρέπει τον αποστολέα του ενημερωτικού να το καταστήσει έξυπνο με 
εργαλεία που θα του προσφέρει.  

Οι εργατοώρες και το κόστος χαρτιού που δαπανάται για τα ενημερωτικά έγγραφα είναι μεγάλο. Για 
παράδειγμα, χωρίς το ΣΗΔΕ ένα ενημερωτικό έγγραφο μπαινοβγαίνει στα πρωτόκολλα των οργανικών 
μονάδων του φορέα μετασχηματιζόμενο μέσω των διαβιβαστικών. Αφού φτάνει στην οργανική μονάδα, 
εκτυπώνεται και συλλέγονται οι υπογραφές των υπάλληλων για ενημέρωση. Όταν όλοι υπογράψουν ότι 
ενημερώθηκαν το έγγραφο μπαίνει αρχείο. 

Το ΣΗΔΕ θα μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα dashboard υπηρεσιακής ενημέρωσης όπου ο 
υπάλληλος να υπογράφει ψηφιακά ότι ενημερώθηκε με τακτοποιημένα τα θέματα πρωτοκόλλου και 
ψηφιακής αρχειοθέτησης των αντίστοιχων οργανικών μονάδων ή και με άλλες εναλλακτικές αναλόγως τι 
έχει να προσφέρει η συμμετέχουσα εταιρεία και τι θα αποφασίσει ο φορέας. 

  

3.4.1.23 Λειτουργία χειρισμού μη ενημερωτικών εγγράφων που μπαίνουν αρχείο 

Μια άλλη μεγάλη κατηγορία είναι έγγραφα που μπαίνουν αρχείο χωρίς έγγραφη ενέργεια. Αυτά 
συνήθως είναι έγγραφα που αιτούνται τεχνικές ή άλλες εργασίες που όμως δεν έχουν την υποχρέωση να 
κλείσουν εγγράφως το εισερχόμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι  χρεωμένοι υπάλληλοι, αφού εκτελέσουν 
τις ενέργειες τους αναζητούν το φυσικό έγγραφο και πάνω σε αυτό γράφουν τις παρατηρήσεις τους για τις 
ενέργειες τους. Το ΣΗΔΕ προαιρετικά καλείται να υποστηρίζει την παραπάνω λειτουργία με βέλτιστο 
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τρόπο. Για παράδειγμα, τα σχόλια των ενεργειών των υπαλλήλων και οι ψηφιακές υπογραφές τους να 
επισυνάπτονται μεν στο εισερχόμενο έγγραφο για να υπάρχει οπτικά συνολική πληροφορία, αλλά 
επιπλέον αυτά να είναι αναζητήσιμα. 

 

3.4.1.24 Λειτουργία διαχείρισης καταγγελιών από την οπτική της ΠΚΜ 

Η διαχείριση της καταγγελίας βασίζεται στο να μπορεί η καταγγελία να είναι για το σύστημα μια 
μοναδική υπόθεση ανεξαρτήτως σε πόσες ροές ανά οργανική μονάδα επιμεριστούν στη συνέχεια. Καθώς 
κάθε ροή θα εκτελεστεί μέσω του υποσυστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και θα επιμεριστεί 
η οπτική, μέσα από εδώ θα παρέχονται τα εργαλεία για εποπτική παρακολούθηση της υπόθεσης στο 
σύνολο των ροών της, τη δυνατότητα συντονισμού των οργανικών μονάδων με εργαλεία συνεργασίας  
(ημερολόγιο, εργασίες, υπενθυμίσεις, ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, προτεραιότητες, κλπ) έτσι ώστε ότι 
δημιουργείται και ενημερώνεται μέσα από εδώ να εμφανίζεται στις αντίστοιχες διαδικασίες/ροές μέσα 
στο υποσύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες/ομάδες χρηστών. 
Επιπλέον, από στο σημείο αυτό θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε εργαλεία αναζήτησης καθώς και 
εκτυπωτικά που να αποτυπώνουν την πορεία της συνολικής και επιμέρους διερεύνησης της καταγγελίας 
σε όποιο επίπεδο λεπτομέρειας επιθυμούμε, εκτυπωτικά για στατιστικά συνόλου ομοειδών καταγγελιών, 
καταγγελιών που βάζουμε στο ίδιο cluster με βάση σύνολο κριτηρίων όπως ποιες οργανικές μονάδες 
εμπλέκονται, ποιες διαδικασίες, ροές εμπλέκονται, πόσες διαβιβάζονται σε δικαστήριο, πόσες επιλύονται 
με αυτοψία, κλπ. Από αυτή την οθόνη και εφόσον αποδοθούν δικαιώματα  από το διαχειριστή του 
συστήματος  ο χρήστης να μπορεί να μεταβεί διαφανώς στις εμπλεκόμενες οθόνες του υποσυστήματος 
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με δυνατότητα μόνο προβολής. 

 

3.4.2 Απαιτήσεις BACKEND 

Το διαχειριστικό υποσύστημα θα πρέπει να υλοποιεί μέσω κατάλληλων λειτουργικών ή 
υποσυστημάτων τα όσα προβλέπονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν εκτενή αναφορά 
σε αντίστοιχη ενότητα, καθώς τα όσα προβλέπονται στις γενικές απαιτήσεις του συστήματος 
(διαλειτουργικότητα, απόκριση συστήματος, κλπ) 

 

3.4.2.1 Διαχείριση υποσυστημάτων και λειτουργιών 

Η διαχείριση υποσυστημάτων και λειτουργιών θα πρέπει να επιτρέπει την παραμετροποίηση 
υποσυστημάτων και λειτουργιών σε ομάδα χρηστών και ανάλογα με τα δικαιώματα τους. Σε εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με το GDPR, θα πρέπει να θεωρούνται ως resources προς διαχείριση 
οντότητες όπως διεπαφές χρήστη, λειτουργία εκτύπωσης, λειτουργία reporting, κλπ.  Αυτές θα πρέπει να 
δύνανται να παραμετροποιηθούν ανά χρήστη/ρόλο/κλπ και να τηρείται ιστορικότητα σε αυτήν την 
παραμετροποίηση για να επιτρέπεται το trace back σε συγκεκριμένο snapshot. Ειδικά για την περίπτωση 
της λειτουργίας της μαζικής σάρωσης, η διαχείριση δύναται να ορίζει για διαφορετικές ομάδες χρηστών 
(πχ από διαφορετικές περιφερειακές ενότητες) διαφορετική παραμετροποίηση της προσφερόμενης από 
το σύστημα λειτουργίας σάρωσης. 

Ειδικά, για τη υποστήριξη της ιστορικότητας, θα πρέπει να προσφέρονται εργαλεία στους 
διαχειριστές όπου να έχουν έτοιμο reporting για τα ποιο συχνά αιτήματα επι δικαιωμάτων, αλλαγών κλπ 
σε χρονική βάση. 
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3.4.2.2 Διαχείριση  οργανογράμματος 

Η διαχείριση του οργανογράμματος θα επιτρέπει κατ΄ελάχιστον : 

 Την εισαγωγή/ενημέρωση/διαγραφή (υπό συνθήκες) του οργανογράμματος του φορέα ή 
επιμέρους οργανικών μονάδων αυτού. Η διαγραφή θα μπορεί να είναι εφικτή αν τίποτα δεν είναι 
εξαρτώμενο από την οργανική μονάδα προς διαγραφή και δεν υπάρχει κανένα ιστορικό γύρω από 
αυτήν. Οι λειτουργίες αυτές θα πρέπει να δίνουν έμφαση στη διάσταση του χρόνου καθώς θα 
πρέπει να είναι σαφές πότε δημιουργήθηκε, πότε ενημερώθηκε, πότε τέθηκε σε ανενεργή 
κατάσταση, κλπ 

 Import/export οργανογράμματος. Το οργανόγραμμα θα δύναται να εισάγεται/εξάγεται μαζικά για 
την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα συστήματα. Ενδεικτικά, το format θα μπορούσε να είναι ένα 
xml αρχείο συνοδευόμενο από ένα xsd αρχείο για την περιγραφή των τύπων δεδομένων 

 Ιστορικότητα οργανογράμματος. Το οργανόγραμμα στο σύνολο του και στις επιμέρους οργανικές 
του μονάδες θα πρέπει να προσφέρει λίστα ιστορικότητας. Η διάσταση του χρόνου θα πρέπει να 
διατηρείται και να ενημερώνεται με συνέπεια. 

 Συσχέτιση οργανογράμματος με ψηφιακό αρχείου υποθέσεων και εγγράφων. Η διαχείριση του 
ψηφιακού αρχείου υποθέσεων και εγγράφων θα γίνεται από αντίστοιχο σημείο, αλλά από εδώ θα 
μπορεί να αναγνωσθεί σε επίπεδο οργανικής μονάδας το σύνολο των καταλόγων του ψηφιακού 
αρχείου στα οποία αφορά. 

 

3.4.2.3 Διαχείριση ρόλων  

Η έννοια του ρόλου επιτρέπει την ομαδοποίηση προφίλ χρηστών (τεχνικών, διοικητικών, επιχειρησιακών, 
κλπ). Η διαχείριση των ρόλων θα πρέπει να προσφέρεται στο φορέα και ιδανικά θα επιτρέπει την 
συσχέτιση τους όχι μόνο με δικαιώματα επί λειτουργιών του συστήματος, δικαιώματα επί οθονών, 
δικαιώματα επί πεδίων οθονών αλλά και με διαδικασίες. Η διαχείριση των ρόλων θα πρέπει να τηρεί 
ιστορικότητα.  

Ενδεικτικά, κατά την αρχική παραμετροποίηση του συστήματος προτείνονται οι ρόλοι του θα εισαχθούν 
να είναι οι ρόλοι του πρωτοκολλητή, σαρωτή, εισηγητή, προϊστάμενου τμήματος, προϊστάμενου δ/νσης, 
προϊστάμενου γενικής δ/νσης, εκτελεστικού γραμματέα, αντιπεριφειάρχη πχ ΜΕΘ, περιφερειάρχη, 
διαχειριστή συστήματος, διαχειριστή φορμών/οθονών, διαχειριστή μοντελοποίησης οθονών, κλπ. Οι 
ρόλοι εκμαιεύονται από την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και τις διαχειριστικές ανάγκες της πλατφόρμας 

 

3.4.2.4 Διαχείριση χρηστών 

Οι χρήστες του συστήματος διακρίνονται κατ’ ελάχιστο σε τεχνικούς, διοικητικούς αλλά και 
επιχειρησιακούς. Στη τελευταία κατηγορία εμπίπτουν το πολιτικό προσωπικό αλλά και οι χρήστες-
υπηρεσίες τρίτων συστημάτων που συνεργάζονται με το ΣΗΔΕ. Οι χρήστες θα καταχωρούνται 
συσχετιζόμενοι με οργανική μονάδα του φορέα. Η διαχείριση των χρηστών θα πρέπει να τηρεί 
ιστορικότητα. Επιπλέον στο πλαίσιο της παρακολούθησης των αλλαγών στο οργανόγραμμα θα πρέπει να 
δίνονται διαδικασίες για εργασίες επί των αντίστοιχων χρηστών για να διατηρείται η συνέπεια μεταξύ του 
οργανογράμματος και των χρηστών. Για παράδειγμα αν μια οργανική μονάδα καταργηθεί δεν θα πρέπει 
να μπορούν να είναι ενεργοί οι χρήστες της αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία για ανάθεση τους. Η 
δεξαμενή των χρηστών με την ολοκλήρωση του έργου ψηφιακών οργανογραμμάτων διοικητικής 
ανασυγκρότησης θα οριστεί από εκεί και εναλλακτικά από την υποδομή του φορέα. 
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3.4.2.5 Διαχείριση δικαιωμάτων  

Η διαχείριση των θα πρέπει να γίνεται από ένα σημείο και να επιτρέπει ορισμό δικαιωμάτων από όψη 
τεχνική, διοικητική, επιχειρησιακή. Σε κάθε περίπτωση η ιστορικότητα των δικαιωμάτων είναι ζητούμενο 
και θα πρέπει με συνοπτικό τρόπο να εμφανίζεται κατ’ απαίτηση ιστορικό ενεργειών (ποιος/πότε/τι). 

Στην τεχνική όψη, τα δικαιώματα βέλτιστα θα μπορούν να αποδίδονται σε επίπεδο συστήματος, 
υποσυστημάτων, λειτουργιών, οθονών και πεδίων οθονών. Τα δικαιώματα αυτά θα συσχετίζονται σε 
κατάλληλους ρόλους 

Στην διοικητική όψη, εμπίπτουν τα δικαιώματα των ρόλων τα οποία θα καθορίζονται με βάση 
επιχειρησιακές ανάγκες. 

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής όψης, τα δικαιώματα αυτά αφορούν τα δικαιώματα που θα έχει 
μία διαδικασία (και τα επιμέρους στάδια της ροής της) πάνω στις υποθέσεις και έγγραφα άλλης 
διαδικασίας.  

Επιπλέον, η διαβάθμιση των δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις όψεις με ιεραρχική μέθοδο 
(delegation), να υποστηρίζει κληρονομικότητα  κανόνων και δικαιωμάτων, η οποία να δύναται να 
παρακάμπτει κατά το δοκούν.  

 

3.4.2.6 Διαχείριση συσχέτισης χρηστών με ρόλους 

Η συσχέτιση των χρηστών με ρόλους θα πρέπει να γίνεται από ένα σημείο και να τηρείται 
ιστορικότητα σε αυτές τις συσχετίσεις. Ο ρόλος σε αυτή τη σχέση υποδηλώνει και την υπηρεσιακή 
ιδιότητα του χρήστη (πχ εισηγητής, προϊστάμενος (διαφορετικών τύπων οργανικών μονάδων), 
εκτελεστικός, κλπ). Η συσχέτιση αυτή θα πρέπει να είναι συνεπής με το οργανόγραμμα. 

 

3.4.2.7 Διαχείριση Υποθέσεων 

Η έννοια της υπόθεσης έχει λογική και φυσική διάσταση. Η φυσική της διάσταση προκύπτει από το 
έγγραφο ή σύνολο των εγγράφων που περιέχει και από την όψη των εγγράφων, είναι διαχειρίσιμη από 
την διαχείριση των εγγράφων, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και την ευρετηρίαση. Η λογική της διάσταση 
προκύπτει από ένα σύνολο κριτηρίων όπως πχ το είδος της υπόθεσης. Το είδος της υπόθεσης είναι άμεσα 
συσχετισμένο με την διαδικασία ή τις διαδικασίες που αυτό αφορά. Το είδος της υπόθεσης με αυτή την 
έννοια είναι ένα υπερσύνολο διαδικασιών. Η διαχείριση της υπόθεσης από λογική άποψη θα πρέπει να 
κινείται ένα επίπεδο πιο πάνω από την διαχείριση των διαδικασιών. Για τα παραπάνω θα πρέπει να 
δίνονται εργαλεία στο διαχειριστή ώστε να μπορεί από ένα σημείο να διαχειρίζεται θέματα που αφορούν 
την πορεία των υποθέσεων. 

 

3.4.2.8 Διαχείριση διαδικασιών 

Οι διαδικασίες διακρίνονται σε διοικητικές και  τεχνικές. Οι διοικητικές διακρίνονται σε απλές και 
σύνθετες. Κάθε διαδικασία αφορά μία μόνο ροή αλλά στη περίπτωση σύνθετων διαδικασιών, τότε αυτές 
συνιστούν ένα υπερσύνολο ροών. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει εργαλείο για την δημιουργία 
τύπων διαδικασιών, μεταδεδομένων αυτών, συσχέτισης τους με οργανικές μονάδες, συσχέτισης τους με 
αρμοδιότητες επί των διαδικασιών, ορισμός διοικητικών ρόλων που τους αφορά, κλπ. Επιπλέον, οι 
διαδικασίες θα πρέπει να έχουν συνέπεια με το οργανόγραμμα και για αυτό θα πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα με την αλλαγή του οργανογράμματος ποιες διαδικασίες επηρεάζονται (πχ διαχείριση 
“ορφανών” διαδικασιών, ανάθεση σε άλλη οργανική μονάδα, κατάργηση διαδικασίας με τοποθέτηση της 
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σε κατάσταση ανενεργή, κλπ). Η χρονική διάσταση θα πρέπει να ενημερώνεται επιμελώς στην έννοια 
διαδικασία ώστε να υπάρχει ιστορικότητα 

 

3.4.2.9 Διαχείριση ροών διαδικασιών  

Κατά την πιλοτική λειτουργία του έργου θα αναπτυχθεί μία τουλάχιστον απλή ροή που θα συνοψίζει όλα 
τα κοινά στάδια όλων των διαδικασιών. Ωστόσο, στόχος είναι σταδιακά να εμπλουτισθούν οι διαδικασίες 
με τις αντίστοιχες ροές μέσω του εργαλείου μοντελοποίησης. Η διαχείριση των ροών θα πρέπει να γίνεται 
σε τεχνικό επίπεδο από τον μοντελοποιητή, ωστόσο θα πρέπει από την διαχείριση να προσφέρεται η 
δυνατότητα να προστίθεται πληροφορία σχετική με την διοικητική όψη της ροής (για παράδειγμα 
συγκεκριμένο στάδιο της ροής, δικαιολογείται από το τάδε εδάφιο του τάδε νόμου). Η πληροφορία αυτή 
ενδεχομένως να διατηρείται σε υποδομή του φορέα. Επιπλέον, θα πρέπει να συσχετίζονται με διαδικασίες 
και μέσω αυτών με οργανικές μονάδες. 

 

3.4.2.10 Διαχείριση αρμοδιοτήτων 

Η διοικητική λειτουργία του φορέα βασίζεται στην μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κατά την οποία ο 
Περιφερειάρχης μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής σε οργανικές μονάδες του φορέα ή σε θεσμικούς 
ρόλους του φορέα κατά το δοκούν και σύμφωνα με επιχειρησιακές ανάγκες για μία διαδικασία και 
σύνολο διαδικασιών. Η μεταβίβαση αυτή γίνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης. Σχετικές αποφάσεις 
εκδίδονται σε σχετικά συχνή χρονική βάση, με την έννοια ότι γίνονται τροποποιήσεις. Η μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής, κοινώς αρμοδιότητα, καθορίζει το λεγόμενο πινακάκι υπογραφών ανά 
διαδικασία. Μέχρι και την λήξη της πιλοτικής λειτουργίας, θα πρέπει να έχουν καθορισθεί σαφώς ικανός 
αριθμός ροών ώστε να μπορεί με αυτόματο τρόπο να προτείνεται ο επόμενος υπογράφων στη σειρά για 
την διεκπεραίωση του σχεδίου του εγγράφου. Η λειτουργία αυτή δεν θα αναιρεί βέβαια και την ad hoc 
παράκαμψη της προβλεπόμενης σειράς υπογραφών όπως περιγράφεται και στην σχετική ενότητα. 

Οι αρμοδιότητες ως οντότητα του συστήματος θα πρέπει να δύνανται να διαχειριστούν από ένα σημείο 
και να διατηρούν τη χρονική τους διάσταση (ενεργές από-έως). Θα πρέπει να δύνανται να διατηρούνται 
συνεπείς με τις διαδικασίες που επηρεάζουν και το οργανόγραμμα του φορέα από το οποίο και 
εξαρτώνται σε διοικητικό επίπεδο. Τέλος, θα πρέπει να μπορούν να είναι διαθέσιμες στις διαδικασίες και 
στις ροές διαδικασιών που δημιουργούνται και να μπορούν να εκτυπωθούν συνοπτικά. 

 

3.4.2.11 Διαχείριση σήμανσης των εγγράφων ως προς το χρόνο διατήρησης τους και την 
διαβάθμιση τους 

Οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την ελάχιστη διατήρηση των ειδών των εγγράφων  καθώς 
και της διαβάθμισης τους  θα πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται και να παρακολουθούνται από ένα 
σημείο συνολικά. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμη ως προς τα παραπάνω αλλά 
και ως προς το αν θα είναι ορατή στο σώμα του εγγράφου. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μπορεί από 
ένα σημείο να ανευρεθούν το σύνολο των εγγράφων που έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησης τους, το 
σύνολο των εγγράφων  με συγκεκριμένη διαβάθμιση, κλπ. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι 
πλοηγήσιμα μέσα από αυτό το σημείο. 

 

3.4.2.12 Διαχείριση ψηφιακών υπογραφών 

Οι ψηφιακές υπογραφές τόσο των εισερχόμενων εγγράφων όσο και των στελεχών του φορέα επί του 
σχεδίου και του ακριβούς αντιγράφου που τελικώς διακινείται θα επικυρώνονται από το σύστημα. Το 
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σύστημα για να επικυρώσει αυτές τις υπογραφές επιτελεί ένα σύνολο ελέγχων (έλεγχος root authortiy, 
timestamp, κλπ) τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές από τη νομοθεσία. Αυτά τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να 
μπορούν να ορισθούν και να παραμετροποιηθούν μέσω της διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών. Επίσης, 
μέσα από αυτή τη λειτουργία θα πρέπει εν δυνάμει ανά ρόλο να ορίζονται τα λεκτικά που θα 
εμφανίζονται επί του σχεδίου και του εγγράφου μετά την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής για ρόλους 
και χρήστες. Από το ίδιο σημείο θα γίνεται έλεγχος του logging για invalid υπογραφές και άλλα σχετικά 
προβλήματα, ώστε από κεντρικό σημείο να γίνεται αποσφαλμάτωση.  

 

3.4.2.13 Διαχείριση Αποθετηρίου Πρότυπων Εγγράφων 

Το ΣΗΔΕ θα πρέπει να προσφέρει στους διαχειριστές του συστήματος τα εργαλεία για τη διαχείριση του 
αποθετηρίου των πρότυπων εγγράφων σε ότι αφορά κατ’ ελάχιστον : 

 τον εμπλουτισμό του συνόλου των πρότυπων εγγράφων,  με τη δυνατότητα δημιουργίας νέου 
πρότυπου εγγράφου καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης ή απενεργοποίησης υπάρχοντος 
πρότυπου εγγράφου 

 τον εμπλουτισμό του έξυπνου περιεχομένου των εγγράφων, με τη δυνατότητα να προστίθεται 
απλά και σύνθετα έξυπνα πεδία στο περιεχόμενο. Η δυνατότητα για προσθήκη σύνθετων έξυπνων 
πεδίων στο περιεχόμενο είναι προαιρετική, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο 3.3.12.2 
Σύνθετα έξυπνα πεδία. Ωστόσο, αν αυτή προσφέρεται θα πρέπει να προσφέρεται και τρόπος 
διαχείρισης της. 

 η συσχέτιση των πρότυπων εγγράφων με διαδικασία και στάδια διαδικασίας ώστε να 
εμφανίζονται στοχευόμενα τα πρότυπα έγγραφα στους χειριστές του συστήματος 

 την διασύνδεση, συγχρονισμό του αποθετηρίου του ΣΗΔΕ με το αποθετήριο του φορέα, καθώς και 
με το αποθετήριο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο 
μέχρι την λήξη της υποστήριξης του έργου 

 η διαχείριση του θα πρέπει μεταξύ άλλων να προβλέπει πως θα ανατίθενται τα πρότυπα έγγραφα 
σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές επί του οργανογράμματος του φορέα (καταργήσεις 
οργανικών μονάδων και δημιουργία νέων σχετικών, σύμπτυξη οργανικών μονάδων, κλπ).  

 τη δυνατότητα καθορισμού πολλαπλών format εγγράφου και με πολυμεσικό περιεχόμενο. 

Η διάσταση του χρόνου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε κατ’ επιλογή να δύναται να τηρηθεί 
ιστορικότητα. 

 

3.4.2.14 Διαχείριση αποθετηρίου εγγράφων, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ευρετηρίασης 
εγγράφων συστήματος  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διαχείρισης των εγγράφων των υποθέσεων σε 
επίπεδο λογικό και φυσικό.  

Δεδομένου ότι ο φορέας δύναται να προβεί σε διοικητικό οργανωτικές αλλαγές μέσα από τη διαχείριση 
θα πρέπει να δίνονται τα εργαλεία για την διαχείριση του ψηφιακού αρχείου για τις περιπτώσεις 
κατάργησης/δημιουργίας/σύμπτυξης οργανικών μονάδων αλλά και μετακόμιση οργανικών μονάδων σε 
άλλο φορέα. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του χρόνου ώστε να μπορεί να 
τηρηθεί η ιστορικότητα της υπόθεσης ή του εγγράφου κατά μήκος των οργανωτικο-διοικητικών αλλαγών 
του φορέα.  
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Σε επίπεδο φυσικό, να δύναται να ανατίθεται μέσω της διαχείρισης on-demand  τμήμα του 
ψηφιακού αρχείου σε διαφορετική υποδομή για λόγους απόδοσης, οργανωτικο-διοικητικών αλλαγών, κλπ 

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της διαχείρισης να δίνεται η δυνατότητα μαζικής προβολής/ενημέρωσης 
μεταδεδομένων, ευρετηρίων, κλπ των εγγράφων και των υποθέσεων. 

 

3.4.2.15 Διαχείριση διαλειτουργικότητας 

Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει έτοιμα πλήρως αποσφαλματωμένα, τεκμηριωμένα εργαλεία στο 
διαχειριστή για την δημιουργία, παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας που θα παραδοθεί με τη λήξη 
του έργου αλλά και για την δημιουργία νέων επαφών διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στις αντίστοιχες ενότητες διαλειτουργικότητας 3.1.4 και 3.1.5. Οι πηγές αποθήκευσης 
δεδομένων που θα μπορούν να προσπελαστούν από τα εργαλεία αυτά δεν θα πρέπει να περιορίζονται 
μόνο στο RDBMS του συστήματος. 

 

3.4.2.16 Διαχείριση εκτυπωτικών (report generator) 

Το σύστημα θα πρέπει να δίνει κατάλληλα εργαλεία και επαρκή τεκμηρίωση ώστε οι διαχειριστές να 
διορθώσουν υφιστάμενα reports και να δημιουργήσουν νέα reports, τα οποία να μπορούν να 
συσχετίζονται με διαδικασίες και οργανικές μονάδες. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια των 
εκτυπωτικών αφενός με τους ρόλους και τα δικαιώματα τους αλλά και των εκτυπωτικών με τις διαδικασίες 
και το οργανόγραμμα. Επιθυμητό είναι όταν γίνονται αλλαγές στις διαδικασίες ή στο οργανόγραμμα να 
είναι εύκολο να εντοπιστούν οι επηρεαζόμενες εκτυπώσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνεται η 
διάσταση του χρόνου σε ότι αφορά του αρχείου του  εκτυπωτικού ως resource (από, έως). Επιπλέον, κάθε 
εκτύπωση που βγαίνει από το σύστημα θα πρέπει να φέρει την ημερομηνία εκτύπωσης, καθώς και αυτόν 
που παρήγγειλε την εκτύπωση. 

 

3.4.2.17 Διαχείριση παραμέτρων συστήματος 

Από το σημείο αυτό θα γίνεται συνολική διαχείριση σημαντικών παραμέτρων και ρυθμίσεων του 
συστήματος, χωρίς να πρέπει να αναζητούνται σημαντικές παράμετροι σε αρχεία του καταλόγου των 
windows. 

 

3.4.2.18 Διαχείριση αλλαγής  

Όταν στο σύστημα ένα σύνολο οντοτήτων μεταβάλλεται θα πρέπει να είναι διατηρείται η συνέχεια, η 
συνέπεια και η ακεραιότητα των δεδομένων και κατ’ επέκταση της πληροφορίας. Για παράδειγμα : 

 κατά την μεταβολή του οργανογράμματος του φορέα υπάρχουν ένα σύνολο υποθέσεων που 
σχετίζονται με την παλιά έκδοση του οργανογράμματος. Ειδική μνεία θα πρέπει να υπάρχει ώστε 
η μεταβολή του οργανογράμματος να μην αφήνει ορφανό το αρχείο του πρωτοκόλλου (καθώς θα 
πρέπει να ανατεθεί οπωσδήποτε σε κάποια οργανική μονάδα για λόγους συνέχειας λειτουργίας 
τους φορέα), ορφανά έγγραφα (πρότυπα και έγγραφα συστήματος), διαδικασίες, υποθέσεις, κλπ. 
Σε αυτή τη περίπτωση μέσα από τη διαχείριση του αποθετηρίου πρότυπων εγγράφων και 
εγγράφων συστήματος (ανοικτών, εκκρεμών και κλειστών) θα πρέπει να υπάρχει εργαλείο για την 
ανάθεση σε νέα οργανική μονάδα το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο αλλά παράλληλα πρέπει να 
διατηρείται η ιστορικότητα και να ενημερώνεται η χρονική διάσταση. Μέσα από τη διαχείριση 
υποθέσεων, διαδικασιών και συναφών ροών θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχες ενέργειες με 
διατήρηση της ιστορικότητας. Η μεταβολή του οργανογράμματος είναι πολύ ισχυρή αλλαγή γιατί 
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αναγκαστικά εκκινεί αλλαγή στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθώς και μεταβολή στους ρόλους 
και στα δικαιώματα τους. 

 κατά την μεταβολή των ρόλων και των δικαιωμάτων, θα πρέπει το σύστημα να διαχειρίζεται τα 
έγγραφα στα οποία είχαν επίδραση (για παράδειγμα ανοικτά-εκκρεμή έγγραφα αλλά και κλειστά, 
με την έννοια τι θα μπορεί να βλέπει χρήστης που υποβιβάσθηκαν τα δικαιώματα του). 

 κατά την μεταβολή της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται τα 
ανοικτά έγγραφα που χρησιμοποιούν την πρότερη έκδοση του πίνακα υπογραφών, καθώς την 
ημερομηνία που τελικώς θα πρωτοκολληθεί το τελικό έγγραφο (εξερχόμενο, οίκοθεν) δεν είναι 
έγκυρες από διοικητική άποψη οι υπογραφές που θα φέρει το έγγραφο. 

 κατά την μεταβολή των προθεσμιών των διαδικασιών, το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται τα 
ανοικτά που λόγω της παραπάνω αλλαγής καθίστανται εκπρόθεσμα ή πλησιάζουν την 
καταληκτική ημερομηνία τους 

 

3.4.2.19 Διαχείριση λειτουργίας OCR (Προαιρετική λειτουργία) 

Η προαιρετική δυνατότητα για αποθήκευση ψηφιακών εγγράφων με fulltext search θα είναι 
παραμετροποιήσιμη με την δυνατότητα αυτόματα το σύστημα να αναγνωρίζει τις περιπτώσεις των 
εγγράφων για τις οποίες θα επιλέγεται αυτή η δυνατότητα. Ανάμεσα στα κριτήρια μπορεί να είναι 
συγκεκριμένες διαδικασίες του φορέα ή συγκεκριμένες οργανικές μονάδες. Επίσης, από αυτό το σημείο 
θα ορίζονται οι κανόνες για αυτοματοποιημένη ενημέρωση μεταδεδομένων από το περιεχόμενο του 
εγγράφου με συγκεκριμένους κανόνες (για πεδία όπως ΑΔΑ, ΑΔΑΜ, κλπ). Τα παραπάνω κριτήρια και 
κανόνες θα είναι παραμετροποιήσιμα. 

 

3.5 Προδιαγραφές Υποσυστήματος Α3: Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role 
Specific Public Sector Business Intelligence Platform) 

Στο πεδίο του έργου, η επιχειρηματική ευφυΐα αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνικών και πρακτικών 
διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, με σκοπό την ταχεία πρόσβαση σε μεγάλους όγκους 
αξιόπιστων πληροφοριών για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Το σύστημα 
αυτό θα είναι ένα σύνολο εφαρμογών και τεχνολογιών για την συγκέντρωση, αποθήκευση, ανάλυση, 
οπτικοποίηση και παροχή πρόσβασης σε δεδομένα που θα αντλούνται από το ΣΗΔΕ, το μητρώο 
διαδικασιών, το μητρώο συναλλασσόμενων αλλά και από το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ 
και τα εθνικά μητρώα και συστήματα μέσα από την πλατφόρμα διαλειτουργικότητας. 

Ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας δεν παράγει μόνο αναφορές, αλλά απαντήσεις. Για το λόγο 
αυτό το “σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας” θα αποτελεί ένα σύστημα που θα προσφέρει σφαιρική 
πληροφόρηση για την σωστή οργάνωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τη λήψη άμεσων 
αποφάσεων αναφορικά με τα αναπτυξιακά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.  

Με χρήση μοντέλων, το σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας θα επιχειρεί να προβλέπει 
συγκεκριμένες μελλοντικές συμπεριφορές, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες υπάρχουσες και μελλοντικές 
συνθήκες, όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή παρέμβασης, τα χαρακτηριστικά της τοπικής 
οικονομίας, οι παρελθούσες αναπτυξιακές δραστηριότητες και η διεισδυτικότητα τους στην τοπική 
οικονομία κλπ. Κάθε πληροφορία που θα συλλέγεται από κάθε τομέα της περιφέρειας και ειδικότερα από 
το σύστημα διακίνησης εγγράφων και ροών εργασίας αλλά και από το μητρώο διαδικασιών και τα εθνικά 
μητρώα και συστήματα καθώς και από το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα της ΠΚΜ μέσω της 
πλατφόρμας διαλειτουργικότητας, θα συσσωρεύεται και θα τροφοδοτεί το σύστημα. Θα υπάρχει η 
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δυνατότητα γρήγορης και ορθής επεξεργασίας των δεδομένων από το σύστημα και η δυνατότητα 
απεικόνισης των στοιχείων με εύκολο και κατανοητό τρόπο για τα στελέχη της περιφέρειας. 

Σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, το “σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας” θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να δίνει πληροφορίες σε διοικητικά στελέχη για να μπορούν να πάρουν αποφάσεις που να 
σχετίζονται με αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές. θα υποβοηθήσει δηλαδή διοικητικά, ώστε να 
επιτευχθούν:  

- Χάραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων. 

- Συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής των πλάνων και αποκλίσεων κατά την εφαρμογή τους. 

- Μηχανογράφηση και παρακολούθηση δεικτών επίτευξης στόχων. 

- Αξιολόγηση - αποτίμηση αποτελεσμάτων σε σχέση με τις στοχεύσεις. 

- Αναθεώρηση πλάνων – πρόληψη αστοχιών. 

- Εύκολη παραμετροποίηση των αναφορών τόσο από το ίδιο το υποσύστημα αναφορών και 
επιχειρησιακής ευφυΐας, όσο και από τα συνεργαζόμενα υποσυστήματα.  

 

3.5.1. Λειτουργικές απαιτήσεις 

Απαραίτητη πρέπει είναι η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών πληροφοριακών μοντέλων που να 
βοηθούν τους υπεύθυνους της περιφέρειας να προβλέπουν τις τάσεις της αγοράς, τις κινήσεις κάθε 
τομέα, τις ανάγκες των επιχειρήσεων ώστε να αναπτύσσουν δράσεις για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας. 

Παράλληλα θα πρέπει το εν λόγω σύστημα να δημιουργεί παραμετρικές αναφορές όσον αφορά τη 
παραγωγικότητα, τους χρόνους ολοκλήρωσης , τη συσσώρευση διαδικασιών, ανά διαδικασία η ανά 
θεματικής ενότητα. 

Η προσφερόμενη πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας κατ’ ελάχιστον και όχι αποκλειστικά θα 
πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα: 

- Την ανάπτυξη εξελιγμένων αναφορών και δεικτών για χρήση της διοίκησης και της πολιτικής 
ηγεσίας (δείκτες KPI, Dashboards, Scorecards, κλπ.). 

- Την πιθανή εξόρυξη τάσεων στα δεδομένα για χρήση της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας. 

- Την καταπολέμηση της απάτης, με την παραγωγή αναφορών που προορίζονται κύρια για τις 
ελεγκτικές υπηρεσίες. 

- Να επιτρέπει τη διάδοση των παραγόμενων πληροφοριών (και υπό μορφή αναφορών) σε 
πολλαπλές διαφορετικές προβολές και τύπους προβολών, εξασφαλίζοντας έτσι την απαίτηση για 
παρουσίαση των αναφορών μόνο μέσω web Browser.  

- Να υποστηρίζει τη δημιουργία, σχεδίαση, εκτέλεση και διαχείριση τόσο προκατασκευασμένων 
(predefined) αναφορών όσο και την δημιουργία νέων δυναμικών (Ad-hoc Reporting) για την 
πολυδιάστατη ανάλυση των δεδομένων. Θα πρέπει δηλαδή να επιτρέπει τη δημιουργία, 
διαχείριση και αποστολή/παράδοση αναφορών τόσο παραδοσιακών (σε κάποια μορφή αρχείου 
που μπορεί να τυπωθεί) όσο και αλληλεπιδραστικών (δυναμικών Web Based αναφορών). Ο 
σχεδιασμός των αναφορών θα πρέπει να υποστηρίζεται από γρήγορους και εύχρηστους οδηγούς 
προγραμμάτων (wizards), καθιστώντας τις διαδικασίες αυτοματοποιημένες. 

- Να επιτρέπει την ενεργοποίηση των scorecards με τέτοιο τρόπο, ώστε να φιλτράρονται ως προς τις 
διαστάσεις τους έτσι, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να εντοπίζει την προβληματική περιοχή.  
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- Να περιλαμβάνεται δυνατότητα λειτουργίας σχολιασμού έτσι, ώστε αν χρειαστεί να καταγραφούν 
σχόλια (με ένα απλό κλικ). 

- Να έχει τη δυνατότητα φόρτωσης των δεδομένων σε προβολές αναφοράς. Όταν εντοπιστεί ένα 
πρόβλημα, ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το μεταδώσει σε πολλές, διαφορετικές 
μορφές ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση του προβλήματος και η αξιοποίηση των αριθμητικών 
τιμών. 

- Να μπορεί να στηριχθεί στην τροφοδοσία του με τα δεδομένα των άλλων υποσυστημάτων της 
ΠΚΜ  

 

3.5.2 Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα 

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα είναι : 

- Λεπτομερή ανάλυση δεδομένων για την λήψη ισχυρά τεκμηριωμένων αποφάσεων 
ελαχιστοποιώντας οποιοδήποτε ρίσκο. 

- Έξυπνη πληροφόρηση, άμεσα διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη από όλα τα τμήματα της περιφέρειας 

- Πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδομένων και δυναμική δημιουργία απεικονίσεων και 
προβλέψεων 

- Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφημάτων και γενικότερα απεικόνισης των 
αποτελεσμάτων. 

- Μείωση του χρόνου και του κόστους συλλογής πληροφοριών, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν 
έχουμε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και χρειάζεται να ενοποιήσουμε την πληροφορία ώστε να 
έχουμε ενιαία την διαχείριση της. 

- Δυνατότητα πληροφόρησης και ανανέωσης των δεδομένων μέσω του web browser. Το σύστημα 
επιχειρηματικής ευφυίας, πρέπει να δίνει την δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες να 
παίρνουν πληροφορίες μέσα από το web.  

- Απαραίτητη προϋπόθεση του συστήματος είναι ο απεριόριστος αριθμός των σεναρίων που 
μπορούν να δημιουργηθούν, ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη της περιφέρειας για λήψη 
αποφάσεων. 

- Η ανανέωση των στοιχείων από τις διάφορες βάσεις δεδομένων, θα γίνεται αυτοματοποιημένα 
τροφοδοτώντας με νέα στοιχεία τα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί. Τέτοιες βάσεις θα είναι 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

o Βάση δεδομένων ΣΗΔΕ και χώρος αποθήκευσης εγγράφων και υποθέσεων 

o Μητρώο Διαδικασιών 

o Μητρώο Συναλλασσόμενων 

o Όποιο άλλο μητρώο, βάση, αποθετήριο το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω της 
πλατφόρμας διαλειτουργικότητας του έργου.  

- Ο χρήστης του υποσυστήματος Α3, θα πρέπει να μπορεί: 

o να συνδεθεί ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων (sql, oracle, db2, sybase, .xls, 
ms-access, κλπ), η οποία βρίσκεται στους database server της περιφέρειας ή εκτίθενται 
μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας του έργου στο υποσύστημα Α3 
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o να τροποποιήσει ή και να δημιουργήσει πίνακες, γραφήματα, εκτυπώσεις, καθώς και what 
if σενάρια. 

- Η παραγωγή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι ταχύτατη, επιτρέποντας στους χρήστες την 
εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Επιπλέον, το σύστημα θα εξασφαλίζει αποτελεσματική 
πληροφόρηση καθώς θα προσφέρει δυναμική διαχείριση των δεδομένων, με κριτήρια που 
επιλέγει ο χρήστης. 

 

Από τεχνική άποψη το «Σύστημα Επιχειρηματικής ευφυίας» θα βασίζεται: 

- Στην εύκολη διασύνδεση με υπάρχουσες ή μελλοντικές εφαρμογές, 

- Στην υψηλή δυνατότητα παραμετροποίησης και γενικότερα ευελιξία που θα προσφέρει ο 
σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων, 

- Στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως 3-tier (web) αρχιτεκτονική, XML κλπ. 

 

3.5.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Σκοπός της προσφερόμενης πλατφόρμας είναι η κάλυψη των αναγκών για διοικητική πληροφόρηση 
και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μέσα από τη συγκέντρωση, την ανάλυση και 
την παρουσίαση δεδομένων που προέρχονται από το σύνολο των υποσυστημάτων του έργου που θα 
υλοποιηθεί ή/και από διαφορετικές πηγές και έχουν διαφορετική διαμόρφωση (format).  

Το προσφερόμενο υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει άντληση, σύνθετη επεξεργασία και 
ομογενοποίηση των δεδομένων που θα τηρούνται στο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων των λοιπών 
υποσυστημάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να υποστηρίζει συσχέτιση με στοιχεία διαδικτυακών κόμβων 
άλλων φορέων εθνικού, δημόσιου και διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Η ομογενοποίηση αφορά στη διαδικασία κατά την οποία τα αναλυτικά δεδομένα/στοιχεία 
μετατρέπονται σε σύνολα με χρονική διάσταση και ιστορικό βάθος. Η διαδικασία αναφέρεται και ως ETL 
διαδικασία (Extraction, Transformation, Loading). Τα δεδομένα πρέπει να είναι ομοιόμορφα δομημένα, 
ώστε να είναι σε θέση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να εκτελούν αναφορές ρουτίνας, αλλά και να 
παράγουν νέες αναφορές ύστερα από αίτηση της διοίκησης. Το ζητούμενο είναι η «απελευθέρωση» των 
στελεχών που είναι υπεύθυνα για την ανάλυση από τη συγκέντρωση της πληροφορίας. 

Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τις ανάγκες για διοικητική πληροφόρηση των χρηστών και θα 
προσδιορίσει τις διαστάσεις, μετρικές και χρονικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων. 

Το σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας θα προσθέτει αξία στα τυποποιημένα συστήματα διαχείρισης 
δεδομένων της περιφέρειας και θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Δυνατότητα συμβατότητας με διάφορες πλατφόρμες/λειτουργικά συστήματα 

- Δυνατότητα διαχείρισης ρόλων, πολιτικών πρόσβασης και ανάθεσης δικαιωμάτων στους χρήστες 

της υπηρεσίας Επιχειρηματικής Ευφυΐας, μηχανισμούς ολοκλήρωσης με την υπηρεσία SSO  

- Πλήρη συμβατότητα με τον “Γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων” (GDPR-compliant) 

- Γραφικό εργαλείο διαχείρισης των «metadata» και των μοντέλων των δεδομένων μέσω 

παραθυρικού περιβάλλοντος χωρίς την ανάγκη εγγραφής SQL.  

- Δυνατότητα εισαγωγής και καθαρισμού δεδομένων από πολλαπλές πηγές δεδομένων σε ένα 
χωριστό data mart ή data warehouse. 
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- Με την αποθήκευση των δεδομένων, είτε σε δομή relational (star-schema) ή στον πολυδιάστατο 
κύβο (multi-dimensional cube format), θα επιτρέπει τη γρήγορη ανάκτηση των συγκεντρωτικών 
πληροφοριών, ενώ παράλληλα να μπορεί να γίνει drill-down στη λεπτομέρεια. 

- Παροχή εξατομικευμένων ενημερώσεων, αναζητήσεων και δυνατοτήτων ανάλυσης που 
υπερβαίνουν τις βασικές δυνατότητες του report των transactional συστημάτων – μια απαίτηση 
για βαθύτερη επιχειρησιακή γνώση και παραγωγή γρηγορότερων και καλύτερων ιδεών. 

- Μετατροπή των δεδομένων σε γνωστικό μοχλό της περιφέρειας μέσα από διαδικασίες data 
discovery («ανακάλυψη» σημαντικών δεδομένων), integration, και data quality management 
(διαχείριση ποιότητας δεδομένων). 

- Ενοποίηση των απαιτούμενων πληροφοριακών πηγών της περιφέρειας μέσα από μία ισχυρή και 
ενιαία αρχιτεκτονική διαχείρισης, η οποία θα πρέπει να προσφέρει υψηλές δυνατότητες 
κλιμάκωσης σε όγκο δεδομένων. 

- Αναζήτηση πληροφοριών μέσα από Google-like περιβάλλον 

- Εμφάνιση αποτελεσμάτων με state-of-the-art γραφήματα 

- Δυνατότητες πρόσβασης από εναλλακτικά κανάλια (pc, έξυπνες συσκευές κ.λπ), για την 
εξασφάλιση της πολυκαναλικής διάθεσης. 

- Δυνατότητες πρόσβασης στα παραγόμενα του, μέσω πχ. ODBC από άλλα συστήματα. 

- Δυνατότητα κρυπτογράφησης των παραγόμενων  

- Πλήρης τεκμηρίωση (ηλεκτρονική ή και έγγραφη) του όλου συστήματος με εγχειρίδια διαχείρισης 
και χρήσης 

 

3.5.4 Δυνατότητες Αναφορών και Συμπερασμάτων 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει εφαρμογή διαχείρισης αναφορών, η οποία θα αποτελέσει το κεντρικό 
σύστημα οργάνωσης της πληροφορίας που θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες παρέχοντας στους 
διαχειριστές του συστήματος την δυνατότητα παραμετροποίησης αυτών μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον 
διαχείρισης.  

Το υποσύστημα θα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες 
χρηστών από τις εξής δομές:  

- Υπάλληλοι/Στελέχη της ΠΚΜ 

- Αιρετοί της ΠΚΜ  

Στους εξουσιοδοτημένους χρήστες θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών αναφορών με 
βάση συγκεντρωτικά στοιχεία που θα βασίζονται τόσο στα ποιοτικά όσο και στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 
του κεντρικού συστήματος και του συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας. Ειδικότερα, θα δίνεται η 
δυνατότητα αναζήτησης με κριτήρια και με την σύνθεση ερωτημάτων δίνοντας τα αντίστοιχα παραμετρικά 
στοιχεία (π.χ. που αφορούν κατηγορίες Επιχειρήσεων κλπ), καθώς και το είδος της αναφοράς (που αφορά 
πλήθος, αθροιστικά στοιχεία, και λίστες στοιχείων) μέσω φιλικού περιβάλλοντος διεπαφής που θα 
αναπτυχθεί. Τα συγκεντρωτικά στατιστικά θα αφορούν στην περιοχή ευθύνης κάθε κατηγορίας. Τα 
συγκεντρωτικά στατιστικά και αναφορές σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες είναι προκαθορισμένα και η 
επιλογή τους γίνεται από σχετική λίστα (που θα καθορισθεί πλήρως κατά τη μελέτη εφαρμογής).  

Το υποσύστημα θα πρέπει πριν την εκτέλεση του ερωτήματος κάθε επιλογής να δίνει την δυνατότητα 
εφαρμογής φίλτρων περιορισμού της πληροφορίας, ομαδοποίησης και ταξινόμησης με βάση 
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χαρακτηριστικά των λογικών οντοτήτων που εμπλέκονται, καθώς επίσης και την επιλογή των 
χαρακτηριστικών που θα εμφανίζονται.  

Παράλληλα το σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετήσει αιτήσεις των διαβαθμισμένων χρηστών για 
συγκριτικά ιστορικά στοιχεία, αλλά και για παραγωγή προσωποποιημένης πληροφορίας, στο πλαίσιο 
χρήσης των δυνατοτήτων επιχειρηματικής ευφυΐας από κάθε μέλος / επιχείρηση ξεχωριστά. Για κάθε μία 
από τις αναφορές που παράγονται, θα μπορεί ο χρήστης να επιλέξει και έτη για τα οποία ενδιαφέρεται να 
δει στοιχεία, ενώ θα του δίνεται η δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης με την σύνθεση ερωτημάτων 
δίνοντας τα αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία καθώς και το είδος της αναφοράς (που αφορά πλήθος, 
αθροιστικά στοιχεία, και λίστες στοιχείων).  

Για τις άλλες κατηγορίες (Πολίτες, Επιχειρήσεις, Φορείς), θα παράγονται αναφορές οι οποίες θα 
δημοσιοποιούνται μέσω του υποσυστήματος Α.1.1. Οι παραγόμενες αναφορές και στατιστικά, θα είναι 
διαθέσιμα απευθείας στο web (σε html μορφή ή/και γραφικά όπου χρειάζεται για εμφάνιση γραφημάτων 
π.χ.), αλλά επιπλέον θα πρέπει το υποσύστημα να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε 
εναλλακτικές μορφές όπως excel, xml, csv, pdf κλπ. 

 

3.6 Προδιαγραφές για τη Βελτιστοποίηση  και την Ψηφιοποίηση Διαδικασιών 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η βελτιστοποίηση (προτυποποίηση & ανασχεδιασμός), 
μοντελοποίηση και ψηφιοποίηση περί των 80 επιχειρησιακών διαδικασιών που θα επιλεγούν κατά την 
περίοδο μελέτης εφαρμογής. Από το σύνολο των διαδικασιών που θα επιλεγούν : 

 20% των διαδικασιών θα ανήκουν στην κατηγορία των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από 
μία οργανική μονάδα,  

 60% των διαδικασιών θα ανήκουν στη κατηγορία που θα διεκπεραιώνονται από πάνω από μία 
οργανική μονάδα της ΠΚΜ αλλά πάντα εντός της ΠΚΜ 

 20% των διαδικασιών θα ανήκουν στη κατηγορία που για να διεκπεραιωθούν απαιτεί συνεργία 
της ΠΚΜ με άλλους φορείς (Πυροσβεστική, Υπουργεία, κλπ) 

Η δεξαμενή των προς επιλογή διαδικασιών περικλείει τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Άδειες (περιφέρεια)  18. Εκλογές (περιφέρεια) 

2. Αιτήσεις (περιφέρεια)  19. Εκμισθώσεις (περιφέρεια) 

3. Αναγγελίες (περιφέρεια)  20. Έλεγχοι (περιφέρεια) 

4. Αναθέσεις (περιφέρεια)  21. Εξετάσεις (περιφέρεια) 

5. Ανανεώσεις (περιφέρεια)  22. Επιδόματα (περιφέρεια) 

6. Απαλλοτριώσεις (περιφέρεια)  23. Επιδοτήσεις (περιφέρεια) 

7. Αποζημιώσεις (περιφέρεια)  24. Θεωρήσεις (περιφέρεια) 

8. Βεβαιώσεις (περιφέρεια)  25. Ιδρύσεις (περιφέρεια) 

9. Γνωστοποιήσεις (περιφέρεια)  26. Μεταβιβάσεις (περιφέρεια) 

10. Δειγματοληψίες (περιφέρεια)  27. Καταγγελίες (περιφέρεια) 

11. Δηλώσεις (περιφέρεια)  28. Παραχωρήσεις (περιφέρεια) 

12. Δημοπρασίες (περιφέρεια)  29. Υπηρεσίες περιβάλλοντος (περιφέρειες) 

13. Διαγωνισμοί (περιφέρεια)  30. Πιστοποιητικά (περιφέρεια) 
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14. Διοικητικές πράξεις (περιφέρεια)  31. Πρόστιμα (περιφέρεια) 

15. Εγκρίσεις (περιφέρεια)  32. Προμήθειες (περιφέρεια) 

16. Ειδικές υπηρεσίες (περιφέρεια)  33. Τέλη (περιφέρεια) 

17. Εκθέσεις (περιφέρεια)  34. Υπηρεσίες κτηματολογικές (περιφέρεια) 

 

Με κριτήριο ενδιαφέροντος οι διαδικασίες προς επιλογή μπορούν ενδεικτικά να ανήκουν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

- Εσωτερικές διαδικασίες  

- Υπηρεσίες ανά Γενική Διεύθυνση  

- Υπηρεσίες ανάλογα με τον αποδέκτη τους  

- Υπηρεσίες της Περιφέρειας (κύκλος ζωής) 

 

Ακολουθούν οι απαιτήσεις του έργου: 

3.6.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια 
ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου, όσον αφορά στο περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του 
έργου. 

Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμβάλλει στην αποτελεσματική 
υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη 
στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα υιοθετήσει σε σχέση με το 
σύνολο των φάσεων του έργου (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό των υπηρεσιών, τις συντονισμένες επαφές και 
συνεργασίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε 
σχετικές με το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων κλπ. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ρεαλιστικότητα της μεθοδολογίας, σε σχέση με τις δυνατότητες και 
την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο. Η 
περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα πρέπει να αναπτυχθεί ως εξής: 

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως 
αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να 
τοποθετηθεί επί του συνόλου αυτών με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις. 

 Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές τεχνικές αυτής για την υλοποίηση του συνόλου του 
έργου.  

 Σχήμα διοίκησης έργου που διασφαλίζει την εμπλοκή των στελεχών που απαιτούνται από την 
πλευρά του αναδόχου και της ΠΚΜ για την επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών του έργου. Η 
ανάλυση του τι κατ΄ελάχιστον πρέπει να περιλαμβάνει το σχήμα διοίκησης παρουσιάζεται στη 
σχετική ενότητα της παρούσας. 

 Τρόπος συνεργασίας των εμπλεκομένων για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Σε αυτό 
δύναται προταθεί και να διατεθεί από τον ανάδοχο σύστημα διαχείρισης του έργου, στο οποίο θα 
έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι με αυτό. 
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 Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά προκύπτουν 
από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διακήρυξης και την προτεινόμενη μεθοδολογική 
προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι 
δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου. 

 Τονίζεται ότι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων θα εξειδικεύεται πριν την 
έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων μετά από συνεργασία ή υπόδειξη της ΠΚΜ. 

 

3.6.2 Βελτιστοποίηση διαδικασιών  

Στο πλαίσιο της απαίτησης βελτιστοποίησης των διαδικασιών, διακρίνονται οι απαιτήσεις της 
ομογενοποίησης, αξιολόγησης, ανασχεδιασμού διαδικασιών. Για το σύνολο της βελτιστοποίησης αλλά και 
τις επιμέρους απαιτήσεις στο πλαίσιο αυτής, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω, ο υποψήφιος ανάδοχος 
θα πρέπει να καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση του για: α) τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν για κάθε υποαπαίτηση και ποιες εργασίες αυτά αφορούν και υποστηρίζουν, β) τους 
τρόπους συντονισμού της ομάδας εργασίας του ανάδοχου με τον φορέα, καθώς το τελικό αποτέλεσμα 
στην απαίτηση αυτή θα περάσει ενδεχομένως από κύκλους αναθεωρήσεων των ενδιάμεσων παραδοτέων 
καθώς και τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση τους. 

3.6.2.1 Προτυποποίηση διαδικασιών 

Στο πλαίσιο της προτυποποίησης των διαδικασιών και κατά την ολοκλήρωση της κάθε μίας ξεχωριστά για 
τα επιμέρους στάδια, υποστάδια/βήματα και ροές (υποσυνθήκη ή άλλως και με αναφορά των συνθηκών 
μετάβασης)  θα πρέπει κατ΄ελάχιστον και όχι αποκλειστικά : 

 Να τεκμηριωθεί το νομικό και διοικητικό πλαίσιο που την περιγράφει. Αναλυτικότερα, κατ’ 
ελάχιστον θα πρέπει να αποτυπωθούν: 

o άρθρο/παράγραφος/εδάφιο του νόμου, Προεδρικού Διατάγματος, εγκυκλίου υπουργείου, 
απόφασης (πχ μεταβίβασης αρμοδιοτήτων) της ΠΚΜ, κλπ που περιγράφει κάθε μίας 
ξεχωριστά από τις διαδικασίες για τα επιμέρους στάδια, υποστάδια/βήματα και ροές 
(υποσυνθήκη ή άλλως και με αναφορά των συνθηκών μετάβασης) καθώς και όποιο άλλο 
στοιχείο συνδέεται με τη διαδικασία. 

o εμπλεκόμενοι φορείς/υπηρεσίες και οι ρόλοι τους 

o δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιμέρους κατηγοριών εμπλεκομένων. 

o απαιτούμενα έγγραφα/έντυπα/μελέτες/κλπ για την ολοκλήρωση του κάθε βήματος και οι 
εμπλεκόμενοι ρόλοι σε κάθε βήμα. 

o αποτέλεσμα της διαδικασίας και η μορφή της (ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή)τρόπος 
διενέργειας της διαδικασίας (π.χ. χειρόγραφα, ηλεκτρονικά, κ.λ.π.) 

 Να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις ως προς τον τρόπο 
διεκπεραίωσης ομοειδών διαδικασιών ανά Περιφερειακή Ενότητα ή και εντός αυτής στην 
διοικητική εκτέλεση του συνόλου της διαδικασίας και στα επιμέρους της 
(στάδια/ροές/εμπλεκόμενοι/έγγραφα/κλπ). Στην περίπτωση που τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και 
η νομιμότητα των αποκλίσεων θα πρέπει να αποτυπωθούν σαφώς οι συνθήκες εφαρμογής τους 

 Να εντοπιστούν τα έσοδα από την διαδικασία και ποιος φορέας τα καρπώνεται (ΠΚΜ, Υπουργεία) 
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 ανά διαδικασία θα πρέπει να παραδοθούν στον φορέα από τον υποψήφιο ανάδοχο ηλεκτρονικός 
φάκελος με όλα τα παραπάνω και να  καταχωρηθούν συστηματικά στο σύστημα διαχείρισης 
διαδικασιών του έργου ανά διαδικασία όλα τα παραπάνω.  

 

3.6.2.2 Αξιολόγηση-Κοστολόγηση διαδικασιών 

Στο πλαίσιο της κοστολόγησης των επιλεγμένων διαδικασιών, θα πρέπει να αναλυθεί ο τρόπος 
κοστολόγησης (για τις όψεις του συνολικού χρόνου διεκπεραίωσης, των απαιτούμενων ανθρωποωρών, 
κλπ) και να εφαρμοστεί αυτός στο σύνολο της διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ομογενοποίησης 
αλλά και στα επιμέρους στάδια/ροές ώστε όχι μόνο να αξιολογηθεί η διαδικασία αλλά και να εντοπιστούν 
ετεροβαρή ή δυσανάλογα με την συνεισφορά τους στάδια. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στον 
οικονομικό απολογισμό της διαδικασίας (τι στοιχίζει vs τι έσοδα φέρνει). 

 

3.6.2.3 Ανασχεδιασμός διαδικασιών 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει ανά διαδικασία με την ολοκλήρωση της 
κοστολόγησης της και στα επιμέρους αυτής σύνολο βελτιστοποιήσεων (ομογενοποίηση, απλούστευση 
βημάτων, σταδίων, εμπλεκομένων, κλπ) το οποίο να οδηγήσει σε ανασχεδιασμό των διαδικασιών μέσα 
από συνεργατικό κύκλο εργασίας με τον φορέα. Για κάθε μία διαδικασία, θα πρέπει να εκτιμηθεί το νέο 
κόστος και στο τέλος να προκύψει για το σύνολο των διαδικασιών ενιαία αποτίμηση ωφέλειας από τον 
ανασχεδιασμό.  

Επιπλέον, η νέα έκδοση της διαδικασίας σε ότι αφορά το σύστημα διαχείρισης ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να καταχωρηθεί και να αναρτηθούν τα πρότυπα έγγραφα ανά στάδιο και ροή 
διαδικασίας για το σύνολο της διαδικασίας. Τα πρότυπα έγγραφα θα έχουν φυσική θέση το αποθετήριο 
πρότυπων εγγράφων του υποσυστήματος Α2_ΣΗΔΕ 

 

3.6.3 Μοντελοποίηση διαδικασιών 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος με την ολοκλήρωση και των ενεργειών βελτιστοποίησης ανά διαδικασία 
και για κάθε μία από το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να προβεί στη μοντελοποίηση της σύμφωνα 
με τις αρχές του Μοντέλου Τεκμηρίωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου.  

Για το σύνολο της μοντελοποίησης και τις επιμέρους απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν και 
θα αποτυπωθούν από τον ανάδοχο στη μελέτη εφαρμογής ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση του για: α) τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για 
κάθε υποαπαίτηση και ποιες εργασίες αυτά αφορούν και υποστηρίζουν, β) τους τρόπους συντονισμού της 
ομάδας εργασίας του ανάδοχου με τον φορέα, καθώς το τελικό αποτέλεσμα στην απαίτηση αυτή θα 
περάσει ενδεχομένως από κύκλους αναθεωρήσεων των ενδιάμεσων παραδοτέων καθώς και τα επιμέρους 
χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση τους. 

Για την μοντελοποίηση ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τον μοντελοποιητή του έργου 
(υποσύστημα Α.) και τα ψηφιακά αρχεία θα εισαχθούν στο υποσύστημα διαχείρισης ψηφιακών 
διαδικασιών ώστε να ενημερωθεί το αποθετήριο των διαδικασιών. Η μοντελοποίηση θα περιλαμβάνει 
ανά διαδικασία όλα τα στάδια/ροές/υποροές/συνθήκες ελέγχου/κλπ. 
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3.6.4 Ψηφιοποίηση διαδικασιών 

Για το σύνολο της ψηφιοποίησης και τις επιμέρους απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν και θα 
αποτυπωθούν από τον ανάδοχο στη μελέτη εφαρμογής ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει 
τεκμηριωμένη πρόταση του για: α) τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε 
υποαπαίτηση και ποιες εργασίες αυτά αφορούν και υποστηρίζουν, β) τους τρόπους συντονισμού της 
ομάδας εργασίας του ανάδοχου με τον φορέα, καθώς το τελικό αποτέλεσμα στην απαίτηση αυτή θα 
περάσει ενδεχομένως από κύκλους αναθεωρήσεων των ενδιάμεσων παραδοτέων καθώς και τα επιμέρους 
χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση τους. 

Η ψηφιοποίηση θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών του έργου και με τον 
μοντελοποιητή και λοιπά εργαλεία του έργου. Το αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης θα είναι ένα αρχείο που 
θα περικλείει κώδικα ώστε να αποδίδεται συμπεριφορά στο μοντέλο της διαδικασίας. Η ψηφιοποιημένη 
διαδικασία θα είναι διαθέσιμη μέσω του API του μοντελοποιητή σε τρίτα συστήματα του έργου (όπως πχ 
στο υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ) και θα είναι μηχαναγνώσιμο από αυτά. Το σύνολο των αρχείων της 
ψηφιοποίησης θα πρέπει να καταχωρηθεί/ενημερωθεί/συσχετιστεί με την αντίστοιχη version της 
διαδικασίας στο αποθετήριο των διαδικασιών. 
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4. Τεχνική Αξιολόγηση  

4.1 Πίνακες τεχνικής συμμόρφωσης 

Η τεχνική αξιολόγηση για το σύνολο του έργου θα προκύψει συνολικά και ανά υποσύστημα σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα : 

Συντελεστές βαρύτητας τεχνικής αξιολόγησης ανα υποσύστημα και επιμέρους 

Κ1. Σαφήνεια της πρότασης σε επίπεδο τεχνικής λύσης (ώστε 
να καταδεικνύεται η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου)  70%  

Υποσύστημα/Άξονας έργου Ποσοστά Σχετικοί πίνακες 

   

Υποσύστημα Α1 25% Πίνακας 1 

Υποσύστημα Α1.1 5% 

Υποσύστημα Α1.2 30% 

Υποσύστημα Α1.3 30% 

Υποσύστημα Α1.4 35% 

Υποσύστημα Α2 45% Πίνακας 2 

Υποσύστημα Α3 10% Πίνακας 3 

Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση, Ψηφιοποίηση Διαδικασιών 10% Πίνακας 4 

Προδιαγραφές για το σύνολο του έργου 8% Πίνακας 5 

Απαιτήσεις Αποθήκευσης για το σύνολο του έργου 2% Πίνακας 6 

Κ2 . Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης  10%  

Κ3. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 
Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα – Χρόνος παράδοσης του  έργου 
σε πλήρη λειτουργία)  10% 

Κ4. Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου  10% 

 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης και να 
τεκμηριώσουν την απάντηση τους όσο αναλυτικά χρειάζεται ώστε η τεκμηρίωση τους να είναι σαφής, 
επαρκής και απολύτως σχετική με την προδιαγραφή. Η τεκμηρίωση τους θα πρέπει να επικαλείται όταν 
αυτό είναι δυνατό συγκεκριμένα πρότυπα, τεχνικές, μεθοδολογίες και πρακτικές υλοποίησης της 
υποστηριζόμενης προδιαγραφής, αλγορίθμους, κλπ. Πχ αν δηλώσουν  ότι υποστηρίζουν κρυπτογράφηση 
των file folders στους οποίους αποθηκεύονται τα έγγραφα τότε θα πρέπει να δηλώσουν τον αλγόριθμο 
κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται και πως εφαρμόζεται. Σε περιπτώσεις πιο γενικές όπως πχ η 
συμμόρφωση στην εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να αποτυπώνονται οι λειτουργίες/χαρακτηριστικά στο 
προσφερόμενο σύστημα που είναι συμβατές με την προδιαγραφή. 
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Επισημαίνεται ότι ο πίνακας 7 δεν συμμετέχει στην διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας της 
συμμετέχουσας εταιρείας, αλλά σε περίπτωση που έχει αρνητική απάντηση (Όχι) στον πίνακα 7, η 
εταιρεία αποκλείεται από την τεχνική αξιολόγηση. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α1:  Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές Διαδικασίες 
(Συντελεστής βαρύτητας 25%) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1– ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α1: Σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών 

(Συντελεστής βαρύτητας 25%) 

Α/Α Περιγραφή 
προδιαγραφής 

Σχετική Απαίτηση Υποχρεωτικό 
(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτικά 
διαθέσιμο και 
άμεσα 
προσφερόμενο 
κατά την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
σύμβασης  
(Ναι/Όχι) 

Απάντηση 
εταιρείας 
(Προσφέρετα
ι: Ναι/Όχι) 

Παραπομπή 
Εταιρείας 

Υποσύστημα Α1.1 : Σύστημα Ενημέρωσης για Επιχειρησιακές Διαδικασίες (5%) 

1.1 Το σύνολο της 
λειτουργικότητας του 
υποσυστήματος Α1.1  

Περιγράφεται στο 
σύνολο της 
ενότητας 3.3.1 
Απαιτήσεις 
Υποσυστήματος 
Α.1.1: Σύστημα 
Ενημέρωσης για 
Επιχειρησιακές 
Διαδικασίες και 
όπως 
συμπληρώνεται και 
επεξηγείται στην 
εισαγωγή της 
ενότητας  3.3 
Προδιαγραφές 
Υποσυστήματος Α1: 
Πλατφόρμα 
Ψηφιακών 
Υπηρεσιών  καθώς 
και στις ενότητες 
1.3 Σκοπός και 
στόχοι του έργου, 2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ, 
3.1 Προδιαγραφές 
συνολικού 
συστήματος 

Ναι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητα
ς είναι απαιτητό 
και παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση 
του έργου όπως 
αυτή 
περιγράφεται 
στο 
χρονοδιάγραμμ
α και τις φάσεις 
του αντίστοιχου 
υποσυστήματος
.  

 Η εταιρεία θα 
αξιολογηθεί ως προς 
την κατανόηση του 
υποσυστήματος και 
της λειτουργικότητας 
του, την  
προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική,  την 
λύσης που θα 
προσφέρει 
αναλύοντας τη 
συμμόρφωση με την 
ζητούμενη 
λειτουργικότητα του 
υποσυστήματος 
καθώς και με ότι 
σχετικό με το 
υποσύστημα 
επιπλέον θα 
προσφέρει. 

Υποσύστημα Α1.2 : Σύστημα Εξατομικευμένης Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών σε Πολίτες και Επιχειρήσεις (30%) 
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1.2 Το σύνολο της 
λειτουργικότητας του 
υποσυστήματος Α1.2 

Περιγράφεται στο 
σύνολο της 
ενότητας 3.3.2 
Απαιτήσεις 
Υποσυστήματος 
Α.1.2: Σύστημα 
Εξατομικευμένης 
Παροχής Ψηφιακών 
Υπηρεσιών σε 
Πολίτες και 
Επιχειρήσεις όπως 
συμπληρώνεται και 
επεξηγείται στην 
εισαγωγή της 
ενότητας  3.3 
Προδιαγραφές 
Υποσυστήματος Α1: 
Πλατφόρμα 
Ψηφιακών 
Υπηρεσιών  καθώς 
και στις ενότητες 
1.3 Σκοπός και 
στόχοι του έργου, 2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ, 
3.1 Προδιαγραφές 
συνολικού 
συστήματος 

Ναι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητα
ς είναι απαιτητό 
και παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση 
του έργου όπως 
αυτή 
περιγράφεται 
στο 
χρονοδιάγραμμ
α και τις φάσεις 
του αντίστοιχου 
υποσυστήματος
.  

 Η εταιρεία θα 
αξιολογηθεί ως προς 
την κατανόηση του 
υποσυστήματος και 
της λειτουργικότητας 
του, την  
προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική,  την 
λύσης που θα 
προσφέρει 
αναλύοντας τη 
συμμόρφωση με την 
ζητούμενη 
λειτουργικότητα του 
υποσυστήματος 
καθώς και με ότι 
σχετικό με το 
υποσύστημα 
επιπλέον θα 
προσφέρει. 

Υποσύστημα Α1.3 : Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Επιχειρησιακών Διαδικασιών (30%) 

1.3 Το σύνολο της 
λειτουργικότητας 
του υποσυστήματος 
Α1.3 

Περιγράφεται στο 
σύνολο της ενότητας 
3.3.3 Απαιτήσεις 
Υποσυστήματος 
Α.1.3: Σύστημα 
Διαχείρισης 
Ψηφιακών 
Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών 
(frontend) όπως 
συμπληρώνεται και 
επεξηγείται στην 
εισαγωγή της 
ενότητας  3.3 
Προδιαγραφές 
Υποσυστήματος Α1: 
Πλατφόρμα 
Ψηφιακών 
Υπηρεσιών  καθώς 
και στις ενότητες 1.3 
Σκοπός και στόχοι 
του έργου, 2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ, 
3.1 Προδιαγραφές 
συνολικού 

Ναι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητα
ς είναι απαιτητό 
και παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση 
του έργου όπως 
αυτή 
περιγράφεται 
στο 
χρονοδιάγραμμ
α και τις φάσεις 
του αντίστοιχου 
υποσυστήματος
.  

 Η εταιρεία θα 
αξιολογηθεί ως προς 
την κατανόηση του 
υποσυστήματος και 
της λειτουργικότητας 
του, την  
προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική,  την 
λύσης που θα 
προσφέρει 
αναλύοντας τη 
συμμόρφωση με την 
ζητούμενη 
λειτουργικότητα του 
υποσυστήματος 
καθώς και με ότι 
σχετικό με το 
υποσύστημα 
επιπλέον θα 
προσφέρει. 
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συστήματος 

Υποσύστημα Α1.4 : Σύστημα διαχείρισης συνολικού έργου για τις όψεις της διαχείρισης χρηστών, ρόλων, δικαιωμάτων 
(απαιτήσεις single sign on, single sign in GDPR-compliant), διαχείριση διαλειτουργικότητας, διαχείρισης διεπαφών και 
λειτουργικότητας για  κατ’ ελάχιστον υποσύστημα Α1, μοντελοποιητής  (35%) 

1.4 Το σύνολο της 
λειτουργικότητα
ς του 
υποσυστήματος 
Α1.4 

Περιγράφεται στο 
σύνολο της 
ενότητας  3.3.4 
Απαιτήσεις 
Υποσυστήματος 
Α.1.4: Σύστημα 
διαχείρισης 
συνολικού έργου 
για τις όψεις της 
διαχείρισης 
χρηστών, ρόλων, 
δικαιωμάτων 
(απαιτήσεις single 
sign on, single sign 
in GDPR-compliant), 
διαχείριση 
διαλειτουργικότητα
ς, διαχείρισης 
διεπαφών και 
λειτουργικότητας 
για  κατ’ ελάχιστον 
υποσύστημα Α1, 
μοντελοποιητής, 
κλπ. όπως 
συμπληρώνεται και 
επεξηγείται στην 
εισαγωγή της 
ενότητας  3.3 
Προδιαγραφές 
Υποσυστήματος Α1: 
Πλατφόρμα 
Ψηφιακών 
Υπηρεσιών  καθώς 
και στις ενότητες 
1.3 Σκοπός και 
στόχοι του έργου, 2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ, 
3.1 Προδιαγραφές 
συνολικού 
συστήματος 

Ναι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητα
ς είναι απαιτητό 
και παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση 
του έργου όπως 
αυτή 
περιγράφεται 
στο 
χρονοδιάγραμμ
α και τις φάσεις 
του αντίστοιχου 
υποσυστήματος
.  

 Η εταιρεία θα 
αξιολογηθεί ως προς 
την κατανόηση του 
υποσυστήματος και 
της λειτουργικότητας 
του, την  
προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική,  την 
λύσης που θα 
προσφέρει 
αναλύοντας τη 
συμμόρφωση με την 
ζητούμενη 
λειτουργικότητα του 
υποσυστήματος 
καθώς και με ότι 
σχετικό με το 
υποσύστημα 
επιπλέον θα 
προσφέρει. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Εργασιών 

(Συντελεστής βαρύτητας 45%) 

Α/Α Περιγραφή 
προδιαγραφής 

Σχετική Απαίτηση Υποχρεωτι
κό 
(Ναι/όχι) 

Υποχρεωτικά 
διαθέσιμο και 
άμεσα 
προσφερόμενο 
κατά την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
σύμβασης  
(Ναι/Όχι) 

Απάντηση 
εταιρείας 
(Προσφέρεται 
και διατίθεται: 
Ναι/Όχι) 

Παραπομπή 
Εταιρείας 

2.1 

Υποστήριξη της 
έννοιας Υπόθεσης 

3.4.1.1 Υποστήριξη 
της έννοιας 
Υπόθεσης 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.2 

Λειτουργία έξυπνης 
σάρωσης 

3.4.1.2.1  
Υποχρεωτικές 
μέθοδοι της 
λειτουργίας έξυπνης 
σάρωσης 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.3 

Λειτουργία 
Πρωτοκόλλου 

3.4.1.3 Λειτουργία 
Πρωτοκόλλου 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.4 

Λειτουργία 
ψηφιακής 
υπογραφής επί του 
εγγράφου και 
ελέγχου 
εγκυρότητας 
ψηφιακών 
υπογραφών 

3.4.1.4 Λειτουργία 
ψηφιακής 
υπογραφής επί του 
εγγράφου και 
ελέγχου εγκυρότητας 
ψηφιακών 
υπογραφών 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 
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2.5 

Λειτουργία 
εκτέλεσης ροής 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 
(δρομολόγηση 
εγγράφου) 

3.4.1.5 Λειτουργία 
εκτέλεσης ροής 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 
(δρομολόγηση 
εγγράφου),  

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.6 

Βασικές 
λειτουργίες κατά 
την εκτέλεση ροής 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 

3.4.1.6 Βασικές 
λειτουργίες κατά την 
εκτέλεση ροής 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.7 

Δευτευρεύουσες 
λειτουργίες κατά 
την εκτέλεση ροής 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 

3.4.1.7 
Δευτευρεύουσες 
λειτουργίες κατά την 
εκτέλεση ροής 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.8 

Λειτουργία 
αυτόματης 
συμπλήρωσης 
πινακίου 
υπογραφόντων 

3.4.1.11 Λειτουργία 
αυτόματης 
συμπλήρωσης 
πινακίου 
υπογραφόντων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.9 

Λειτουργία 
σήμανσης των 
εγγράφων ως προς 
το χρόνο 
διατήρησης τους 
και την διαβάθμιση 
τους 

3.4.1.12 Λειτουργία 
σήμανσης των 
εγγράφων ως προς 
το χρόνο διατήρησης 
τους και την 
διαβάθμιση τους 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.10 
Λειτουργία 
δημιουργίας 

3.4.1.13 Λειτουργία 
δημιουργίας 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
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εγγράφου εγγράφου αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.11 

Λειτουργία 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 

3.4.1.14 Λειτουργία 
διεκπεραίωσης 
εγγράφου 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.12 

Αποθετήριο 
Πρότυπων 
Εγγράφων 

3.4.1.15 Αποθετήριο 
Πρότυπων Εγγράφων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.13 

«Έξυπνο» πρότυπο 
έγγραφο 

3.4.1.16 «Έξυπνο» 
πρότυπο έγγραφο 
(με ότι περιέχει) 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.14 

Εκτυπωτικά 3.4.1.18 Εκτυπωτικά Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.15 

Λειτουργία 
αναζήτησης 

3.4.1.19 Λειτουργία 
αναζήτησης (με ότι 
περιέχει) 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 

Έξυπνο#_3.4.1.15_
Έξυπνο#_3.4.1.15_
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προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.16 

Διεπαφές χρήστη 3.4.1.20 Διεπαφές 

χρήστη 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.17 

Αποθετήριο 
εγγράφων και 
υποθέσεων 

3.4.1.21 Αποθετήριο 
εγγράφων και 
υποθέσεων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.18 

Λειτουργία 
χειρισμού 
εγγράφων 
ενημέρωσης 

3.4.1.22 Λειτουργία 
χειρισμού εγγράφων 
ενημέρωσης 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.19 

Λειτουργία 
χειρισμού μη 
ενημερωτικών 
εγγράφων που 
μπαίνουν αρχείο 

3.4.1.23 Λειτουργία 
χειρισμού μη 
ενημερωτικών 
εγγράφων που 
μπαίνουν αρχείο 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.20 

Διαχείριση 
υποσυστημάτων 
και λειτουργιών 

3.4.2.1 Διαχείριση 
υποσυστημάτων και 
λειτουργιών 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
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προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.21 

Διαχείριση  
οργανογράμματος 

3.4.2.2 Διαχείριση  
οργανογράμματος 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.22 

Διαχείριση ρόλων 3.4.2.3 Διαχείριση 
ρόλων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.23 

Διαχείριση 
χρηστών 

3.4.2.4 Διαχείριση 
χρηστών 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.24 

Διαχείριση 
δικαιωμάτων 

3.4.2.5 Διαχείριση 
δικαιωμάτων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.25 

Διαχείριση 
συσχέτισης 
χρηστών με ρόλους 

3.4.2.6 Διαχείριση 
συσχέτισης χρηστών 
με ρόλους 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
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υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.26 

Διαχείριση 
Υποθέσεων 

3.4.2.7 Διαχείριση 
Υποθέσεων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.27 

Διαχείριση 
διαδικασιών 

3.4.2.8 Διαχείριση 
διαδικασιών 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.28 

Διαχείριση ροών 
διαδικασιών 

3.4.2.9 Διαχείριση 
ροών διαδικασιών 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.29 

Διαχείριση 
σήμανσης των 
εγγράφων ως προς 
το χρόνο 
διατήρησης τους 
και την διαβάθμιση 
τους 

3.4.2.11 Διαχείριση 
σήμανσης των 
εγγράφων ως προς 
το χρόνο διατήρησης 
τους και την 
διαβάθμιση τους 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.30 

Διαχείριση 
Αποθετηρίου 
Πρότυπων 
Εγγράφων 

3.4.2.13 Διαχείριση 
Αποθετηρίου 
Πρότυπων Εγγράφων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 



 

Σελίδα 99 από 143 

απαραίτητο. 

2.31 

Διαχείριση 
αποθετηρίου 
εγγράφων, 
ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης και 
ευρετηρίασης 
εγγράφων 
συστήματος 

3.4.2.14 Διαχείριση 
αποθετηρίου 
εγγράφων, 
ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης και 
ευρετηρίασης 
εγγράφων 
συστήματος 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.32 

Διαχείριση 
εκτυπωτικών 
(report generator) 

3.4.2.16 Διαχείριση 
εκτυπωτικών (report 
generator) 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.33 

Διαχείριση 
παραμέτρων 
συστήματος 

3.4.2.17 Διαχείριση 
παραμέτρων 
συστήματος 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

2.34 

Σύνολο υπόλοιπων 
υποχρεωτικών 
λειτουργιών 

3.4.1.8 Λειτουργία 
αυτοματοποιημένης 
συμπλήρωσης 
μεταδεδομένων και 
λέξεων κλειδιών 

(keywords), 3.4.1.9 

Δευτερεύουσες 
λειτουργίες 
αυτοματοποιημένης 
συμπλήρωσης 
μεταδεδομένων και 

λέξεων κλειδιών, 
3.4.1.16 Ενημέρωση  
μεταδεδομένων 
εγγράφων και 

υποθέσεων, 3.4.2.10 

Διαχείριση 

αρμοδιοτήτων, 
3.4.2.15 Διαχείριση 

διαλειτουργικότητας, 
3.4.2.18 Διαχείριση 

Ναι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητας 
είναι απαιτητό 
και παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση του 
έργου όπως αυτή 
περιγράφεται στο 
χρονοδιάγραμμα 
και τις φάσεις του 
υποσυστήματος.  

 Η εταιρεία θα 
αξιολογηθεί ως 
προς  την 
προσφερόμενη 
λύση αναλύοντας 
τη συμμόρφωση με 
την ζητούμενη 
λειτουργικότητα 
υποσυστήματος 
καθώς και ότι 
επιπλέον 
λειτουργικότητα θα 
προσφερθεί. 
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αλλαγής, 3.4.1.23 
Λειτουργία 
διαχείρισης 
καταγγελιών από 
την οπτική της 
ΠΚΜ 

2.35 

Σύνολο 
προαιρετικών 
λειτουργιών  

3.4.1.2.2 
Προαιρετικές 
μέθοδοι της 
λειτουργίας έξυπνης 
σάρωσης, 3.4.2.19 
Διαχείριση 
λειτουργίας OCR 
(Προαιρετική 
λειτουργία) 

Όχι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητας 
εφόσον 
προσφερθεί θα 
είναι παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση του 
έργου όπως αυτή 
περιγράφεται στο 
χρονοδιάγραμμα 
και τις φάσεις του 
υποσυστήματος.  

 Η εταιρεία θα 
αξιολογηθεί ως 
προς  την 
προσφερόμενη 
λύση αναλύοντας 
τη συμμόρφωση με 
την ζητούμενη 
λειτουργικότητα 
υποσυστήματος 
καθώς και ότι 
επιπλέον 
λειτουργικότητα θα 
προσφερθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α3:  Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Συντελεστής βαρύτητας 10%) 

Α/Α Περιγραφή 
προδιαγραφής 

Σχετική Απαίτηση Υποχρεωτι
κό 
(Ναι/όχι) 

Υποχρεωτικά 
διαθέσιμο και 
άμεσα 
προσφερόμενο 
κατά την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
σύμβασης  
(Ναι/Όχι) 

Απάντηση 
εταιρείας 
(Προσφέρεται 
και διατίθεται: 
Ναι/Όχι) 

Παραπομπή 
Εταιρείας 

3.1 

Το προσφερόμενο 
σύστημα πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο 
των λειτουργικών 
απαιτήσεων 

3.5.1. Λειτουργικές 
απαιτήσεις 

>=3 για 
διαχειριστ
ές 

>= 10 για 
δημιουργί
α 
αναφορών 

Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.2 

Το σύστημα 
Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας θα πρέπει 
να GDPR-
compliant. Κάθε 
Διεύθυνση/Υπηρεσ
ία θα πρέπει να 
έχει πρόσβαση 
μόνο στα δεδομένα 
που παράγει. 

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.3 

Διαχείριση ρόλων, 
πολιτικών 
πρόσβασης και 
ανάθεσης 
δικαιωμάτων στους 
χρήστες της 
υπηρεσίας 
Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας καθώς και 
οι μηχανισμοί 
ολοκλήρωσης με 
την υπηρεσία SSO 

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.4 

Εξυπηρέτηση 
αιτήσεων των 
διαβαθμισμένων 
χρηστών για 
συγκριτικά 
ιστορικά στοιχεία 
και παραγωγή 
προσωποποιημένη

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
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ς πληροφορίας, στο 
πλαίσιο χρήσης των 
δυνατοτήτων 
επιχειρηματικής 
ευφυΐας από κάθε 
μέλος / επιχείρηση 
ξεχωριστά 

υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.5 

Να υποστηρίζεται η 
σύνδεση με 
διάφορες πηγές 
δεδομένων όπως 
XML, Stored 
Procedures, 
Πολυδιάστατους 
κύβους, σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων, 
flat files κ.λπ.  

3.5.2 Χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να 
καλύπτει το σύστημα 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.6 

Θα πρέπει οι 
πηγές, οι αναφορές 
και οι εν λόγω 
δομές να 
παρουσιάζονται με 
επιχειρησιακούς 
όρους και να 
κρύβουν την 
πολυπλοκότητα 
των πρωτογενών 
πηγών.  

3.5.2 Χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να 
καλύπτει το σύστημα 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.7 

Να έχει το προϊόν 
κάποιο γραφικό 
εργαλείο 
διαχείρισης των 
«metadata» και 
των μοντέλων των 
δεδομένων μέσω 
παραθυρικού 
περιβάλλοντος 
χωρίς την ανάγκη 
εγγραφής SQL.  

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.8 

Τα ερωτήματα θα 
πρέπει να 
κατευθύνονται 
αυτόματα στους 
αντίστοιχους 
συγκεντρωτικούς 
(summary) πίνακες, 
εφόσον αυτοί 
υπάρχουν  

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.9 

Το σύστημα 
Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας θα πρέπει 

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
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να υποστηρίζει την 
παρουσίαση 
μετρήσιμων 
μεγεθών με 
χρονικά κριτήρια 

υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.10 

Το σύστημα 
Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας θα πρέπει 
να βασίζεται σε 
ανοιχτά πρότυπα 
και να μπορεί να 
συνεργασθεί με τις 
υπάρχουσες 
υποδομές  

3.5.1. Λειτουργικές 
απαιτήσεις 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.11 

Το σύστημα 
Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας θα πρέπει 
να υποστηρίζει 
multi‐user 
περιβάλλον 
ανάπτυξης το 
οποίο θα επιτρέπει 
την παράλληλη 
ανάπτυξη της 
λύσης από 
παραπάνω του 
ενός 
χρήστη/διαχειριστή
.  

3.5.1. Λειτουργικές 
απαιτήσεις 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.12 

Να μπορούν οι 
χρήστες να 
εμφανίσουν 
δεδομένα από 
διαφορετικές πηγές 
στο ίδιο 
εκτυπωτικό/αναφο
ρά.  

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.13 

Να μπορούν οι 
τελικοί χρήστες να 
φτιάξουν μία 
αναφορά μέσω 
ενός web browser 
ή standalone tool .  

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 
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3.14 

Να μπορούν οι 
τελικοί χρήστες να 
κάνουν drill 
down/up/ across 
μέσω ενός web 
browser ή 
standalone tool . 

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.15 

Να υποστηρίζεται 
δημιουργία 
αναφορών και 
templates μέσω 
φιλικών εργαλείων  

3.5.4 Δυνατότητες 
Αναφορών και 
Συμπερασμάτων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.15 

Θα πρέπει να 
υποστηρίζει τη 
δημιουργία 
Master‐Detail 
αναφορών όπου 
μια αναφορά θα 
μπορεί να 
«στείλει» 
πληροφορίες σε 
μια ή περισσότερες 
αναφορές ή όψεις.  

3.5.4 Δυνατότητες 
Αναφορών και 
Συμπερασμάτων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.16 

Να επιτρέπεται 
στους χρήστες η 
οργάνωση των 
προσωπικών του 
αναφορών/δεδομέ
νων σε φακέλους.  

3.5.4 Δυνατότητες 
Αναφορών και 
Συμπερασμάτων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.17 

Το περιβάλλον 
εργασίας θα πρέπει 
να είναι κοινό και 
να διαθέτει κοινές 
πολιτικές 
ασφαλείας και 
κοινά 
μεταδεδομένα 
ανεξάρτητα από το 
εάν η ανάλυση 
βασίζεται σε 

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 
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σχεσιακή βάση 
δεδομένων, απλά 
αρχεία ή 
πολυδιάστατους 
κύβους.  

3.18 

Να υποστηρίζει 
πολλαπλά επίπεδα 
ασφαλείας όπως 
χρήστης, ομάδα 
χρηστών κ.λπ. 

3.5.4 Δυνατότητες 
Αναφορών και 
Συμπερασμάτων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.19 

Να επιτρέπει 
επαλήθευση των 
χρηστών από 
εξωτερικές πηγές 
(π.χ. LDAP, External 
Database 
Authentication κ.ά.) 
έχοντας πρόσβαση 
στο προσωπικό 
τους περιβάλλον 
μέσα από τον 
προσφερόμενο 
Single‐Sign‐On 
μηχανισμό.  

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.20 

Να είναι συμβατή 
με διάφορες 
πλατφόρμες/λειτου
ργικά συστήματα. 
Να αναφερθούν. 

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.21 

Το σύστημα 
Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας θα πρέπει 
να υποστηρίζει 
caching τόσο στο 
επίπεδο των 
αναφορών όσο και 
των μετά-
δεδομένων.  

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

3.22 

Το σύστημα 
Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας θα πρέπει 

3.5.3 Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει και θα 
αναλύσει πως 
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να υποστηρίζει 
διασύνδεση και 
ολοκλήρωση με 
εξωτερικά 
συστήματα και 
εφαρμογές με 
ποικίλες μεθόδους 
όπως web services, 
XML, SOAP, URL 
Parameters, RSS 
Report Feeds κ.λπ. 

υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή με 
ότι υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

(Συντελεστής βαρύτητας 10%) 

Α/Α Περιγραφή 
προδιαγραφής 

Σχετική Απαίτηση Υποχρεωτικό 
(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτικά 
διαθέσιμο και 
άμεσα 
προσφερόμενο 
κατά την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
σύμβασης  
(Ναι/Όχι) 

Απάντηση 
εταιρείας 
(Προσφέρεται: 
Ναι/Όχι) 

Παραπομπή 
Εταιρείας 

4.1 Προδιαγραφές για τη 
Βελτιστοποίηση  και 
την Ψηφιοποίηση 
Διαδικασιών 

3.6 Προδιαγραφές 
για τη 
Βελτιστοποίηση  
και την 
Ψηφιοποίηση 
Διαδικασιών 

Ναι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητας 
είναι απαιτητό 
και παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση του 
έργου όπως 
αυτή 
περιγράφεται 
στο 
χρονοδιάγραμμα 
και τις φάσεις 
του αντίστοιχου 
υποσυστήματος.  

 Η εταιρεία θα 
αξιολογηθεί ως προς 
την κατανόηση της 
ζητούμενης 
υπηρεσίας, το 
μεθοδολογικό 
πλαίσιο, την  
προτεινόμενη λύση 
που θα καθώς και με 
ότι σχετικό με την 
ζητούμενη υπηρεσία 
επιπλέον θα 
προσφέρει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
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(Συντελεστής βαρύτητας 8%) 

Α/Α Περιγραφή 
προδιαγραφής 

Σχετική 
Απαίτηση 

Υποχρεωτικό 
(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτικά 
διαθέσιμο και 
άμεσα 
προσφερόμενο 
κατά την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
σύμβασης  
(Ναι/Όχι) 

Απάντηση 
εταιρείας 
(Προσφέρεται
: Ναι/Όχι) 

Παραπομπή 
Εταιρείας 

5.1 Προδιαγραφές συνολικού 
συστήματος 

3.1 
Προδιαγραφές 
συνολικού 
συστήματος 

Ναι Όχι. Το σύνολο 
της 
λειτουργικότητ
ας είναι 
απαιτητό και 
παραδοτέο 
κατά την 
ολοκλήρωση 
του έργου. 
Ωστόσο, καθώς 
αφορά τόσο το 
σύνολο του 
έργου όσο και 
τα επιμέρους  
τμήματα του, 
θα πρέπει ότι 
περιγράφεται 
σε αυτήν την 
ενότητα να 
διέπει τα 
παραδοτέα που 
είναι απαιτητά 
κατά την 
υπογραφή της 
σύμβασης.  

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

(Συντελεστής βαρύτητας 2%) 

Α/Α Περιγραφή 
προδιαγραφής 

Σχετική Απαίτηση Υποχρεωτικό 
(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτικά 
διαθέσιμο και 
άμεσα 
προσφερόμενο 
κατά την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
σύμβασης  
(Ναι/Όχι) 

Απάντηση 
εταιρείας 
(Προσφέρεται: 
Ναι/Όχι) 

Παραπομπή 
Εταιρείας 

6.1 Σύστημα 
Σχεσιακής 
Βάσης 
Δεδομένων 

3.2.1 Σύστημα 
Σχεσιακής Βάσης 
Δεδομένων (DBMS) 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει 
και θα 
αναλύσει πως 
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(DBMS) υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή 
με ότι 
υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

6.2 Σχήμα 
Δεδομένων 

3.2.2 Σχήμα Δεδομένων Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει 
και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή 
με ότι 
υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

6.3 Υλοποίηση 
Ασφάλειας στο 
σχήμα 
δεδομένων 

3.2.3  Υλοποίηση 
Ασφάλειας στο σχήμα 
δεδομένων 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει 
και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή 
με ότι 
υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

6.4 Έγγραφα 
συστήματος 

3.2.4  Έγγραφα 
συστήματος 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει 
και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή 
με ότι 
υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

6.5 Δικαιώματα 
πρόσβασης 

3.2.5 Δικαιώματα 
πρόσβασης 

Ναι Ναι  Η εταιρεία θα 
περιγράψει 
και θα 
αναλύσει πως 
υλοποιεί στη 
προσφερόμενη 
λύση την 
προδιαγραφή 
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με ότι 
υποστηρικτικό 
υλικό κρίνει 
απαραίτητο. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (1-6) 

Περιγραφή Απαίτησης Υποχρεωτικό 

(Ναι/Όχι) 

Απάντηση 

Εταιρείας 

(Ναι/Όχι) 

Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα για την 

κάλυψη των προδιαγραφών και να μην περιορισθεί σε απλή αναφορά των 

δυνατοτήτων επέκτασης του συστήματος 

Ναι  

Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για την 

νόμιμη χρήση των ζητούμενων λειτουργιών 

Ναι  

Η καταφατική απάντηση στις τεχνικές προδιαγραφές ισοδυναμεί με την προσφορά των 

αντίστοιχων υποσυστημάτων/λειτουργιών/υπηρεσιών για την υποστήριξη της 

επιθυμητής λειτουργικότητας 

Ναι  

Εγκατάσταση και αρχική παραμετροποίηση όλων των 

συστημάτων/υποσυστημάτων/λειτουργιών. 

Ναι  

Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης (διόρθωση λαθών/αστοχιών λογισμικού, 

τροποποίηση/δημιουργία λειτουργιών και λειτουργικότητας λόγω αλλαγής θεσμικού 

πλαισίου, κλπ)  για 2 έτη από την παράδοση του έργου (δηλ. η περίοδος της καλής 

λειτουργίας θα είναι 2 έτη) 

Ναι  

Η συντήρηση και υποστήριξη κατά την περίoδο καλής λειτουργίας του συστήματος θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον και όχι αποκλειστικά: 

 Αναβάθμιση λόγων προβληματικής συμπεριφοράς του λογισμικού  

 Aναβάθμιση λειτουργικότητας λόγω προσαρμογής στην εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, καθώς και επικαιροποίηση της απαίτησης GDPR-compliance 

 Αναβαθμίσεις σε τρίτα εργαλεία/συστήματα που η προσφερόμενη 

πλατφόρμα χρησιμοποιεί για την επίτευξη των προσφερόμενων λειτουργιών 

μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασιών 

Ναι  
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 Αναβάθμιση λειτουργικότητας λόγω αλλαγής σε συστήματα με τα οποία 

καλείται να διαλειτουργεί (Πρωτόκολλο BACKOFFICE φορέα, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ, Εθνικό Τυπογραφείο, ΣΗΔΕ Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Ψηφιακά Οργανογράμματα Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, κλπ) 

Εκπαίδευση χρηστών ΠΚΜ (επιτόπου σε κάθε ενότητα) Ναι  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ανεπιφύλακτα για τα παρακάτω: 

 Υιοθέτηση των βασικών τεχνικών προδιαγραφών του έργου με τίτλο: 
«Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και 
Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και 
Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)» [σύνδεσμος διαβούλευσης του 
έργου: https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/SIDE-v21-
RFI.pdf ]. Το μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά σε 
υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) κατά την 
ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να υιοθετεί τις παραπάνω αναφερόμενες 
τεχνικές προδιαγραφές της οριζόντιας Δράσης ΣΗΔΕ που υλοποιείται από την 
ΓΓΨΠ. 

 Σχεδιασμό που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει 
την παραμετροποίηση του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών 
από τους χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου. 

 Διασφάλιση ότι το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια 
των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού, θα αποτελεί παραδοτέο του έργου, 
θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που 
θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα. 

 Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα 
για Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα) . 

 Υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 
1301/Β/12-04-2012), όπου κρίνεται αναγκαίο  

 Συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) 
και προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα 
με αναπηρίες, όπως αυτά ορίζονται ήδη στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017, 
αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο που θα προκύψει από την ενσωμάτωση 
στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2016/2102 (eAccessibility) «για την 
προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα». 

Ναι  
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5. Μεθοδολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (Κριτήριο Κ1)  

 Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζεται στη παράγραφο 2.3 Κριτήρια 
ανάθεσης του σχεδίου της προκήρυξης. Σε ότι αφορά το κριτήριο Κ1, στο παρόν αναλύεται η μέθοδος 
αξιολόγησης του.  

Η βαθμολογία για το κριτήριο Κ1 της τεχνικής αξιολόγησης της εταιρείας προκύπτει από την βαθμολογία 
που συγκέντρωσε η συμμετέχουσα εταιρεία ανά πίνακα. Συγκεκριμένα έχοντας υπόψη τα ποσοστά με τα 
οποία συμμετέχουν τα υποσυστήματα : 

Συντελεστές βαρύτητας τεχνικής αξιολόγησης ανα υποσύστημα και επιμέρους 

 Υποσύστημα/Άξονας έργου Ποσοστά Σχετικοί πίνακες 

Υποσύστημα Α1 25% Πίνακας 1 

Υποσύστημα Α1.1 5% 

Υποσύστημα Α1.2 30% 

Υποσύστημα Α1.3 30% 

Υποσύστημα Α1.4 35% 

Υποσύστημα Α2 45% Πίνακας 2 

Υποσύστημα Α3 10% Πίνακας 3 

Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση, Ψηφιοποίηση 
Διαδικασιών 10% Πίνακας 4 

Γενικές προδιαγραφές για το σύνολο του έργου 8% Πίνακας 5 

Απαιτήσεις Αποθήκευσης για το σύνολο του 
έργου 2% Πίνακας 6 

Ειδικοί όροι 0% 

Πίνακας 7: η μη 
συμμόρφωση σε 
αυτόν έχει ποινή 
αποκλεισμού από 

την τεχνική 
αξιολόγηση 

Ο πίνακας «Ειδικοί όροι» δεν συμμετέχει στην διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας της 
συμμετέχουσας εταιρείας, αλλά σε περίπτωση που έχει αρνητική απάντηση (Όχι) στον πίνακα «Ειδικοί 
όροι», η εταιρεία αποκλείεται από την τεχνική αξιολόγηση. 

ΤΒ = 0,25*ΒΠ1 + 0,45*ΒΠ2 + 0,1*ΒΠ3 + 0,1*ΒΠ4 + 0,8*ΒΠ5 + 0,02*ΒΠ6 

όπου  ΒΠi=συνολική βαθμολογία στον πίνακα i, με i = 1,2,3,4,5,6 
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Η βαθμολογία του πίνακα 1 για το υποσύστημα Α1, προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των  
βαθμολογιών των απαιτήσεων ανά υποσύστημα. Η συνολική βαθμολογία ΒΠi θα υπολογιστεί ως εξής : 

  ΒΠ1 = ∑j=1
j=k ΣΒi . j∗BAi . j  

όπου  ΣΒi.j = ο συντελεστής βαρύτητας για τις απαιτήσεις του υποσυστήματος Α1.j του πίνακα 1 

 ΒAi.j = η βαθμολογία που έλαβε η συμμετέχουσα εταιρεία για την απαίτηση i.j του πίνακα 1  

με i = 1 και k= 1,2,3,4 για τα αντίστοιχα υποσυστήματα Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α1.4 
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6. Υλοποίηση του έργου  

6.1  Υπηρεσίες του έργου 

6.1.1 Μελέτη Εφαρμογής 

Κατά την περίοδο της μελέτης εφαρμογής, στόχος είναι να επικαιροποιηθεί η υφιστάμενη 
κατάσταση, να αποσαφηνιστούν και να οριστικοποιηθούν οι λειτουργικές, τεχνικές και επιχειρησιακές 
απαιτήσεις καθώς και να επικαιροποιηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για το 
σύνολο του έργου. Την περίοδο αυτή θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος, 
θα καθοριστεί σαφώς και ακριβώς η τελική αρχιτεκτονική  του συστήματος με τον ακριβή καθορισμό του 
συστήματος και των υποσυστημάτων του συστήματος (που αρχίζει και που τελειώνει το καθένα), 
αναλυτικός σχεδιασμός των απαιτήσεων, αποσαφήνιση κρίσιμων θεμάτων όπως τρόπος εκτέλεσης του 
συστήματος στο περιβάλλον του φορέα, λήψη αποφάσεων για παραμετροποίηση συστήματος, 
διαλειτουργικότητα με συστήματα του φορέα καθώς και εθνικά συστήματα, πλάνο ασφάλειας, σενάρια 
δοκιμών, κλπ.  

Παραδοτέο σε αυτή τη φάση του έργου είναι  το Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων για το σύνολο του έργου 
όπως αυτό επιμερίζεται για τα επιμέρους υποσυστήματα. Λόγω της πολυδιάστατης ιδιότητας του έργου 
και με στόχο να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, το τεύχος ανάλυσης 
απαιτήσεων θα περιλαμβάνει κεφάλαιο για το σύνολο του έργου και διακριτά κεφάλαια για τα επιμέρους 
υποσυστήματα. 

Στο κεφάλαιο που αφορά το σύνολο του έργου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον θα συμπεριλαμβάνεται 
κεφάλαιο που να συνοψίζει τις επιλογές του φορέα σε επίπεδο οργανικών μονάδων για την 
παραμετροποίηση του συστήματος,  την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων, την ευρετηρίαση, τα 
όσα προβλέπονται και σε συμφωνία με το ΠΔ25/2014, και αποσαφήνιση των λοιπών προδιαγραφών στο 
πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με γνώμονα τη βέλτιστη επιχειρησιακή λειτουργία. Οι 
κατ’ ελάχιστο ενότητες στο κεφάλαιο αυτό θα είναι : 

 ενότητα για τον χρονοπρογραμματισμό του έργου από την ανάδοχο εταιρεία (χρονοδιάγραμμα) 

 ενότητα για την τελική αρχιτεκτονική του συστήματος 

 οριστικοποιημένη ενότητα ανάλυσης απαιτήσεων , στο οποίο θα γίνεται με τεκμηριωμένο τρόπο 
ιεράρχηση της ανάλυσης απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες, τοπικές 
ανά περιφερειακή ενότητα ιδιαιτερότητες, χρονικούς περιορισμούς υλοποίησης, κλπ. Ειδικά αυτή 
η ενότητα θα ωριμάζει σταδιακά καθώς το έργο θα εκτελείται για τα υποσυστήματα Α1, Α2, Α3 και 
διαδικασίες  (Δ) οπότε και θα παραδοθούν εκδόσεις αυτής για κάθε υποσύστημα στην αντίστοιχη 
λήξη της φάσης για κάθε υποσύστημα. Την τελική ώριμη μορφή του θα την έχουμε στο τέλος του 
9ου μήνα, οπότε και ολοκληρώνεται η μελέτη εφαρμογής για του υποσύστημα Α3 που είναι και 
αυτό που ξεκινάει πιο αργά. 

Οι εργασίες για την μελέτη εφαρμογής για το σύνολο του έργου ανατίθενται στη Φάση 1 του έργου και θα 
διαρκέσουν 3 μήνες και θα εκτελεστούν κατά τον 1ο,  2ο και 9ο μήνα εκτέλεσης του συνολικού έργου. Τα 
επιμέρους κεφάλαια που αντιστοιχούν στα επιμέρους υποσυστήματα θα παραδοθούν σε διαφορετικούς 
χρόνους ανάλογα με τη λήξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας (φάσης) για το αντίστοιχο υποσύστημα ενώ το 
τελικό ώριμο συνολικό παραδοτέο (με όλα τα κεφάλαια για κάθε υποσύστημα Α1, Α2, Α3 και διαδικασίες 
(Δ) καθώς και για το σύνολο του έργου (όπως περιγράφεται στην τρίτη παράγραφο της παρούσας 
ενότητας) θα παραληφθεί στο τέλος αυτού του διαστήματος, δηλαδή κατά την λήξη του 9ου μήνα του 
συνολικού έργου.  
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Ειδικά για τις διαδικασίες κατά τη μελέτη εφαρμογής θα αναπτυχθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου, 
θα καθοριστούν επακριβώς οι διαδικασίες με βάσει όσα αναφέρονται στο αντικείμενο του 
υποσυστήματος, θα ολοκληρωθεί η επιλογή των συγκεκριμένων διαδικασιών της ΠΚΜ που θα 
απασχολήσουν το έργο και θα επιλεγεί από αυτές υποσύνολο ώστε να γίνει η μοντελοποίηση αυτών στην 
φάση 2 (υπηρεσία ανάπτυξης/παραμετροποίησης/εγκατάστασης). Οι λοιπές διαδικασίες θα 
μοντελοποιηθούν στη φάση 3, που για τα λοιπά υποσυστήματα θα είναι φάση εκπαίδευσης 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους χρόνους παράδοσης του συνολικού τεύχους και των επιμέρους 
κεφαλαίων του:  

Παραδοτέο 
Μελέτης 
Εφαρμογής 

Επιμέρους 
κεφάλαια 

Φάση Ημερομηνία 
παράδοσης 
επιμέρους 
κεφαλαίων (στο 
τέλος των 
αναφερόμενων 
μηνών) 

Οριστική παραλαβή 
ώριμου 
παραδοτέου (στο 
τέλος των 
αναφερόμενων 
μηνών) 

Τεύχος Ανάλυσης 
Απαιτήσεων 

(Φ1_Π1) 

Φ1_Α1_Π1: Μελέτη 
εφαρμογής για 
υποσύστημα Α1 

1η 2ο μήνας 

9ος μήνας 

Φ1_Α2_Π1: Μελέτη 
εφαρμογής για 
υποσύστημα Α2 

1η 1Ος μήνας 

Φ1_Α3_Π1: Μελέτη 
εφαρμογής για 
υποσύστημα Α3 

1η 9ος μήνας 

Φ1_Α3_Π2: 
Προμήθεια & 
Εγκατάσταση έτοιμου 
λογισμικού 

1η 9ος μήνας 

Φ1_Δ_Π1: Μελέτη 
εφαρμογής για  
διαδικασίες (Δ) 

1η 2ος μήνας 

Σύνολο του έργου 
(σε εκδόσεις) 

1η 1ος μήνας, 2ος μήνας, 
9ος μήνας 

 

 

6.1.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης/Εγκατάστασης/Παραμετροποίησης του συστήματος 

Σε αυτή τη κατηγορία υπηρεσίας η ανάδοχος εταιρεία θα 
αναπτύξει/εγκαταστήσει/παραμετροποιήσει το σύστημα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο τεύχος 
διακήρυξης και τα όσα αποσαφηνίζονται στη μελέτη εφαρμογής. Επιπλέον, σε αυτή τη κατηγορία 
υπηρεσίας θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί ο εξοπλισμός και το έτοιμο λογισμικό. 

  Ειδικά για το τμήμα του έργου που αφορά τις διαδικασίες σε αυτή την κατηγορία υπηρεσίας θα 
ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί η Βελτιστοποίηση του συνόλου των επιλεγμένων διαδικασιών καθώς και η 
μοντελοποίηση υποσυνόλου των επιλεγμένων διαδικασιών. Το υποσύνολο αυτό  θα καθορισθεί κατά την 
μελέτη εφαρμογής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Παραδοτέο σε αυτή την υπηρεσία του έργου είναι  το Τεύχος 
Εγκατάστασης/Ανάπτυξης/Παραμετροποίησης   για το σύνολο του έργου όπως αυτό επιμερίζεται για τα 
επιμέρους υποσυστήματα. Λόγω της πολυδιάστατης ιδιότητας του έργου και με στόχο να διευκολυνθεί η 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, το τεύχος εγκατάστασης/ανάπτυξης/παραμετροποίησης θα 
περιλαμβάνει διακριτά κεφάλαια για τα επιμέρους υποσυστήματα, δηλαδή για το υποσύστημα Α1, Α2, Α3 
και διαδικασίες (Δ). 

Στο   Τεύχος Εγκατάστασης/Ανάπτυξης/Παραμετροποίησης   για το σύνολο του έργου θα πρέπει για 
κάθε διακριτό υποσύστημα Α1, Α2, Α3 και διαδικασίες (Δ) 

 Τεύχος εγκατάστασης/παραμετροποίησης συστήματος : Περιγραφή (ποσοτική/ποιοτική) του 
συνόλου λογισμικού (όλων των tiers) που εγκαθίσταται, ελεγμένο σε λειτουργία και παράδοση 
των αδειών χρήσης του λογισμικού βάσει των όρων του τεύχους διακήρυξης και της προσφοράς 
της αναδόχου εταιρείας. Επιπλέον, αναφορά των παραμετροποιήσεων/ρυθμίσεων του 
συστήματος σύμφωνες με την μελέτη εφαρμογής, το τεύχος διακήρυξης και την προσφορά της 
αναδόχου εταιρείας. 

 τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), εγχειρίδια 
της λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) στα όποια μεταξύ άλλων θα επεξηγούνται 
και θα απεικονίζονται η αρχιτεκτονική του συστήματος, η συνεργασία των tiers και των 
υποσυστημάτων αυτών, η διαλειτουργικότητα που προσφέρεται, κλπ. Από αυτή την τεκμηρίωση 
δεν θα πρέπει να λείπει το μοντέλο της ΒΔ, τεκμηρίωση για restful/soap api που πιθανώς να 
προσφέρονται στο σχήμα διαλειτουργικότητας του ΣΗΔΕ ή/και στο εργαλείο μοντελοποιητή, κλπ 

 αντικείμενο και αποτελέσματα από τη διενέργεια ελέγχων του συστήματος (πλάνο ασφάλειας,  
έλεγχος απόδοσης συστήματος, κλπ).  

 Τεύχος βελτιστοποίησης του συνόλου των διαδικασιών που θα απασχολήσουν το έργο και 
μοντελοποίησης υποσύνολου αυτών.  

Οι εργασίες που περιγράφονται στις υπηρεσίες εγκατάστασης/ανάπτυξης/παραμετροποίησης για το 
σύνολο του έργου ανατίθενται στη Φάση 2 του έργου και θα διαρκέσουν από το 2ο έως και 12ο μήνα  του 
συνολικού έργου.  Τα επιμέρους κεφάλαια που αντιστοιχούν στα επιμέρους υποσυστήματα θα 
παραδοθούν σε διαφορετικούς χρόνους ανάλογα με τη λήξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας (φάσης) για το 
αντίστοιχο υποσύστημα ενώ το τελικό ώριμο συνολικό παραδοτέο (με όλα τα κεφάλαια για κάθε 
υποσύστημα Α1, Α2, Α3 και διαδικασίες (Δ) θα παραληφθεί στο τέλος αυτού του διαστήματος, δηλαδή 
κατά την λήξη του 12ου μήνα του συνολικού έργου.  

Ειδικά για το υποσύστημα Α1, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης (φάση 2), που θα 
εκτελεστούν από τον 3ο έως και τον 9ο μήνα του συνολικού έργου, αλληλεπικαλύπτονται με τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης (φάση 3) κατά τον 8ο και 9ο μήνα υλοποίησης  του συνολικού έργου.  Τα παραδοτέα για το 
υποσύστημα Α1 θα πρέπει να ολοκληρωθούν  και να είναι εφικτή η επιμέρους παραλαβή τους  πριν την 
εκπνοή του 7ου μήνα του συνολικού έργου, καθώς το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση προ-
πιλοτικής λειτουργίας στην αρχή του 8ου μήνα οπότε και θα διατεθεί ως πεδίο εκπαίδευσης των 
επιλεγμένων χρηστών (βλέπετε φάση 3) για τους μήνες 8ος και 9ος του συνολικού έργου.  Κατά την 
εκπνοή του 9ου μήνα θα γίνει η οριστική παραλαβή των  παραδοτέων. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση για 
το υποσύστημα συνεχίζεται και κατά τον 10ο μήνα του έργου πάνω στη πλατφόρμα πιλοτικής λειτουργίας. 

Ομοίως για το υποσύστημα Α2, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης (φάση 2), που θα 
εκτελεστούν από τον 2ο και 3ο μήνα του συνολικού έργου, αλληλεπικαλύπτονται με τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης (φάση 3) κατά τον 3ο μήνα υλοποίησης  του συνολικού έργου.  Τα παραδοτέα για το 
υποσύστημα Α2  θα πρέπει να ολοκληρωθούν  και να είναι εφικτή η επιμέρους παραλαβή τους  πριν την 
εκπνοή του 2ου μήνα του συνολικού έργου, καθώς το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση προ-
πιλοτικής λειτουργίας στην αρχή του 3ου μήνα οπότε και θα διατεθεί ως πεδίο εκπαίδευσης των 
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επιλεγμένων χρηστών (βλέπετε φάση 3) για τον 3ο μήνα του συνολικού έργου. Κατά το 4ο και 5ο μήνα η 
εκπαίδευση θα γίνει πάνω στη πιλοτική πλατφόρμα.  Κατά την εκπνοή του 3ου μήνα θα γίνει η οριστική 
παραλαβή των  παραδοτέων. 

Για το υποσύστημα Α3, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης (φάση 2), που θα 
εκτελεστούν από τον 9ο έως και 11ο μήνα του συνολικού έργου, αλληλεπικαλύπτονται με τις υπηρεσίες 
μελέτης εφαρμογής (φάση 1) κατά τον 9ο μήνα υλοποίησης  του συνολικού έργου. Ωστόσο, κατά τον 9ο 
μήνα στη φάση 1  για το σύστημα Α3 θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος και η παραμετροποίηση των 
βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος οπότε δεν τίθεται θέμα έναρξης εργασιών χωρίς να έχει 
παραδοθεί προηγουμένως κάποιο προαπαιτούμενο. Από τον 10ο μήνα και μετά η παραμετροποίηση θα 
αφορά τα όσα προβλέπονται στη μελέτη εφαρμογής που θα παραδοθεί στην αρχή του 10ου μήνα. 

Για τις διαδικασίες αυτή η κατηγορία υπηρεσίας μοιράζεται σε 2 φάσεις του έργου, στη 2η και 3η 
φάση. Για αυτό το λόγο τα αντίστοιχα παραδοτέα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Κατά τις 2 φάσεις 
αυτές ακολουθείται ο κύκλος βελτιστοποίηση-μοντελοποίηση-ψηφιοποίηση. Καθώς οι επιλεγμένες 
διαδικασίες θα διακρίνονται σε συζευγμένες και ανεξάρτητες, ο παραπάνω κύκλος μπορεί να εκτελείται 
ανεξάρτητα για πολλές από αυτές. Στο μεθοδολογικό πλαίσιο κατά τη μελέτη εφαρμογής θα γίνει αυτός ο 
διαχωρισμός και η σειρά εκτέλεσης του παραπάνω κύκλου για τις διαδικασίες. Ακολούθως θα 
συμμορφωθούν και τα αντίστοιχα παραδοτέα. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους χρόνους παράδοσης του συνολικού τεύχους και των 
επιμέρους κεφαλαίων του:  

Παραδοτέο 
υπηρεσίας 
ανάπτυξης/
εγκατάστασ
ης/παραμετ
ροποίησης 

Επιμέρους κεφάλαια Φάση που 
καλύπτει 

Ημερομηνία 
παράδοσης 
επιμέρους 
κεφαλαίων 
(στο τέλος 

των 
αναφερόμεν
ων μηνών) 

Οριστική 
παραλαβή 
ώριμου 
παραδοτέου 
(στο τέλος 
των 
αναφερόμεν
ων μηνών) 

Τεύχος 
Υπηρεσιών 

ανάπτυξης/ε
γκατάσταση
ς/παραμετρ
οποίησης/ 
(Φ2_Π1) 

Φ2_Α1_Π1: Ανάπτυξη και 
παραμετροποίηση υποσυστήματος Α1 
(1η έκδοση που θα σημάνει την έναρξη 
της προ-πιλοτικής λειτουργίας) 

2η  7ος μήνας 

12ος  μήνας 

Φ2_Α1_Π1: Ανάπτυξη και 
παραμετροποίηση υποσυστήματος Α1 
(τειλική έκδοση που θα σημάνει την 
έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας) 

2η 9ος  μήνας 

Φ2_Α2_Π2: Τεχνικά εγχειρίδια (1ης 
έκδοση) 

2η 7ος μήνας 

Φ2_Α2_Π2: Τεχνικά εγχειρίδια (τελική 
έκδοση) 

2η 9ος  μήνας 

Φ2_Α3_Π1: Δημιουργία και παράδοση 
προκατασκευασμένων (predefined) 
αναφορών, σεναρίων και περιοχών 
ευθύνης 

2η 11ος μήνας 

Φ2_Δ_Π1: Βελτιστοποίηση συνόλου 
διαδικασιών και Μοντελοποίηση 

2η 9ος  μήνας 
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υποσυνόλου διαδικασιών 

Φ3_Δ_Π1: Μοντελοποίηση λοιπών 
διαδικασιών και ψηφιοποίηση  
συνόλου διαδικασιών 

3η 12ο μήνας 

 

6.1.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών της ΠΚΜ. 
Καθώς οι συνολικοί χρήστες της ΠΚΜ είναι περί τους 1800, η εκπαίδευση θα ακολουθήσει την μέθοδο 
«train the trainers».  

Σε ότι αφορά το υποσύστημα Α1 και Α2, για το καθένα θα επιλεγούν από 5 υπάλληλοι  από κάθε μία από 
τις έξι γενικές διευθύνσεις και από κάθε μία από τις επτά ενότητες, δηλ. συνολικά 5*6*7 = 210 οι οποίοι 
θα εκπαιδευτούν συστηματικά και ολοκληρωμένα από την ανάδοχο εταιρεία και οι οποίοι θα 
ολοκληρώσουν την εκπαίδευση ανά περιφερειακή ενότητα των λοιπών υπαλλήλων της ΠΚΜ. Επιπλέον, θα 
εκπαιδευτούν τέσσερις, κατά μέσο όρο, διαχειριστές ανά υποσύστημα και ανά περιφερειακή ενότητα, 
δηλαδή ένα σύνολο 28 υπαλλήλων ως διαχειριστές ανά υποσύστημα. Οι συνολικά 238 εκπαιδευόμενοι 
ανά υποσύστημα θα πρέπει να έχουν ψηφιακή υπογραφή κατά τη στιγμή της εκπαίδευσης. 

Σε ότι αφορά τους χρήστες που θα επιλεγούν να εκπαιδευτούν, η επιτόπου εκπαίδευση θα γίνει σε 
χώρους της ΠΚΜ στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες και σε χρόνο και ώρα που θα προσυμφωνηθεί 
με τη ΠΚΜ. Η διάρκεια των σεμιναρίων θα πρέπει να είναι καλά καθορισμένη και τέτοια ώστε να υπάρξει 
πλήρης κατανόηση των λειτουργιών, οθονών και δυνατοτήτων των προσφερόμενων υποσυστημάτων Α1, 
Α2. Συνοδευτικό της επιτόπου επιμόρφωσης θα είναι το υλικό εκπαίδευσης, επιπλέον του εγχειριδίου 
χρήσης, το οποίο θα πρέπει να περιέχει παραδείγματα χρήσης  (απλά και σύνθετα) για κάθε κύρια 
λειτουργία των προσφερόμενων υποσυστημάτων Α1, Α2. Επιπλέον, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού 
θα πρέπει να κατατεθεί ένα σύνολο από ψηφιακά πολυμεσικά αντικείμενα εκπαίδευσης, μικρής διάρκειας 
το καθένα και τα οποία θα είναι κατατμημένα με βάση τις λειτουργίες των προσφερόμενων 
υποσυστημάτων Α1, Α2. 

Σε ότι αφορά τους διαχειριστές των προσφερόμενων υποσυστημάτων Α1, Α2, θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν τόσο την εκπαίδευση του frontend αλλά ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο 
σύνολο του backend και στα εργαλεία του μοντελοποιητή και της διαλειτουργικότητας. Κατά τα άλλα 
ισχύει ότι για τους χρήστες του frontend (εκπαιδευτικό υλικό, διάρκεια εκπαίδευσης, κλπ). Η έναρξη των 
υπηρεσιών εκπαίδευσης θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση εγκατάστασης/παραμετροποίησης 
του συστήματος  αντιστοίχως για τα προσφερόμενα υποσυστήματα Α1, Α2.  

Σε ότι αφορά το υποσύστημα Α3 θα επιλεγούν από 10  υπάλληλοι εκ των οποίων οι 3 θα 
εκπαιδευτούν και ως διαχειριστές. Ειδικά για το υποσύστημα των διαδικασιών θα επιλεγούν 10 υπάλληλοι 
εκ των οποίων οι 3 θα εκπαιδευτούν και ως διαχειριστές. 

Επισημαίνεται, ότι με ευθύνη του φορέα, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και μέχρι την έναρξη 
της δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η εκπαίδευση των υπόλοιπων υπαλλήλων – χρηστών του 
συστήματος. 

Επιτυχής, θα θεωρηθεί η εκπαίδευση όταν : 

 προσκομιστούν ψηφιακά υπογεγραμμένες βεβαιώσεις των υπαλλήλων που θα εκπαιδευτούν, στις 

οποίες θα αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος, η διάρκεια της εκπαίδευσης καθώς και απαρίθμηση σε 

συνοπτική μορφή των θεμάτων εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι 



 

Σελίδα 118 από 143 

έχει εκπαιδευθεί επαρκώς και πλήρως στη χρήση της πλατφόρμας (frontend, backend, 

μοντελοποιητή, αποθετήριο εγγράφων, βάση δεδομένων). 

 ψηφιακό υλικό εκπαίδευσης (κείμενο)  

 εκπαιδευτικά ψηφιακά αντικείμενα 

 εγχειρίδια υποστήριξης των χειριστών  (χρηστών και διαχειριστών) στα ελληνικά 

 αναφορές αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 

 ειδικά για τις διαδικασίες  η εκπαίδευση αφορά την μεταφορά τεχνογνωσίας μεθοδολογικού 

πλαισίου και ψηφιοποίησης στους υπαλλήλους της ΠΚΜ ώστε μετά το πέρας του έργου να 

μπορούν να βελτιστοποιήσουν/μοντελοποιήσουν/ψηφιοποιήσουν λοιπές διαδικασίες του φορέα. 

Οι συνολικές εργασίες της υπηρεσίας εκπαίδευσης θα εκτελεστούν κατά τους μήνες 3ος, 4ος, 5ος , 8ος, 
9ος, 10ος, 11ος, 12ος και για τα υποσυστήματα Α1, Α2, Α3 αντιστοιχίζονται με τη 3ης φάση του έργου ενώ για 
τις διαδικασίες  αντιστοιχίζονται με την 4η φάση. Δεδομένου της διαφορετικής έναρξης και λήξης των 
εργασιών αυτής της κατηγορίας για τα επιμέρους υποσυστήματα και τη κατανομή τους σε διαφορετικές 
φάσεις (στη περίπτωση των διαδικασιών) ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας που συνοψίζει τα παραδοτέα 
και τους χρόνους παράδοσης αντίστοιχα. 

 

 

Παραδοτέο 
υπηρεσίας 
ανάπτυξης/
εγκατάστασ
ης/παραμετ
ροποίησης 

Επιμέρους κεφάλαια Φάση που 
καλύπτει 

Ημερομηνία 
παράδοσης 
επιμέρους 
κεφαλαίων 
(στο τέλος 

των 
αναφερόμεν
ων μηνών) 

Οριστική 
παραλαβή 
ώριμου 
παραδοτέου 
(στο τέλος 
των 
αναφερόμεν
ων μηνών) 

Τεύχος 
Υπηρεσιών 
Εκπαίδευση
ς (Φ3_Π1) 

Φ3_Α1_Π1: Τεύχος Εκπαίδευσης κατά την 
λήξη της προ-πιλοτικής περιόδου (8ος-9ος 
μήνας συνολικού έργου) 

3η 9ος μήνας 

12ος  μήνας 

Φ3_Α1_Π2: Ώριμη έκδοση του τεύχους  
Φ3_Α1_Π1 που θα συμπεριλαμβάνει και 
της ψηφιακά υπογεγραμμένες βεβαιώσεις 
των εκπαιδευόμενων. Αφορά ωρίμανση του 
παραπάνω τεύχους κατά την διάρκεια 
εκπαίδευσης πάνω στην πιλοτική 
πλατφόρμα (10ος μήνας) 

3η 10ος  μήνας 

Φ3_Α2_Π1: 1η έκδοση του τεύχους 
Εκπαίδευσης κατά την λήξη του 3ου μήνα, 
κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε 
εκπαίδευση πάνω στη προπιλοτική 
πλατφόρμα 

3η 3ος μήνας 

Φ3_Α2_Π2: τελική έκδοση του τεύχους 
Εκπαίδευσης κατά τη λήξη του 5ου μήνα 
Είχε προηγηθεί εκπαίδευση για 2 μήνες 

3η 5ος μήνας 
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(4ος, 5ος) 

Φ3_Α3_Π1: Επικαιροποιημένο Πλάνο/ 
Σχέδιο εκπαίδευσης με συγκεκριμένο 
πρόγραμμα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 
των στελεχών της ΠΚΜ. Θα υποβληθεί στην 
αρχή του 12ου μήνα 

3η 12ος μήνας 
(αρχή) 

Φ3_Α3_Π2: Εκπαιδευτικό υλικό και 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια (σε έντυπη και 
επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή) 

3η 12ος μήνας 

Φ3_Α3_Π3: Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
(χειριστών και διαχειριστών) και αναφορά 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης. 

3η 12ος μήνας 

Φ4_Δ_Π1: Τεύχος Εκπαίδευσης και 
ολοκλήρωσης εργασιών 

4η 12ος μήνας 

 

 

6.1.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας συστήματος 

Κατά τη περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα 
που θα έχουν προσδιοριστεί στο σύνολο των Περιφερειακών ενοτήτων στη μελέτη εφαρμογής, θα 
δοκιμάσουν διεξοδικά το σύστημα. Σκοπός της φάσης αυτής είναι να ελεγχθεί πλήρως το σύστημα σε 
συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική λειτουργία (εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από 
κρίσιμη μάζα χρηστών και με πραγματικά δεδομένα) ώστε να αποφασισθεί αν εξασφαλίζεται 
επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος για παραγωγική λειτουργία. Κατά τη περίοδο αυτή θα γίνουν 
τελικές προσαρμογές και ρυθμίσεις του συστήματος. Σε όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνεται 
επιβεβαίωση και επικαιροποίηση των σεναρίων ελέγχου, δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες 
λειτουργικότητας, διόρθωση λαθών, επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων (χρηστών και 
διαχειριστών), συστήματος, κλπ. 

Παραδοτέα της φάσης αυτής είναι το τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος που 
θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες για όλα τα υποσυστήματα : 

 ενότητα που θα περιγράφει το σενάριο εντατικής χρήσης και εξαντλητικού ελέγχου όλων των 
υποσυστημάτων/λειτουργιών του συστήματος από την επιλεγμένη ομάδα πλήρως εκπαιδευμένων 
χρηστών   

 ενότητα που θα περιγράφει τις υπηρεσίες επι τόπου τεχνικής υποστήριξης 

 ενότητα που θα περιγράφει τα συμβάντα που οδήγησαν σε ενέργειες υποστήριξης 

 ενότητα που θα τεκμηριώνει πρόσθετη λειτουργικότητα στο λογισμικό 

 ενότητα που θα περιγράφονται οι επιπλέον προσαρμογές και ρυθμίσεις του συστήματος 

Επιπλέον, θα παραδοθούν επικαιροποιημένα εγχειρίδια συστήματος, λειτουργίας, χρηστών, κλπ. Στο 
τέλος της πιλοτικής λειτουργίας, θα υποβληθεί τεκμηριωμένη έκθεση της αναδόχου από την οποία να 
περιγράφονται όσα χρειάζονται ώστε ό φορέας να αποφασίσει για την εκτέλεση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 

Οι συνολικές εργασίες της υπηρεσίας πιλοτικής λειτουργίας θα εκτελεστούν κατά τους μήνες, 4ος, 5ος , 10ος, 
11ος, 13ος και για τα υποσυστήματα Α1, Α2, Α3 αντιστοιχίζονται με τη 4ης φάση του έργου. Δεδομένου της 
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διαφορετικής έναρξης και λήξης των εργασιών αυτής της κατηγορίας για τα επιμέρους υποσυστήματα 
ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας που συνοψίζει τα παραδοτέα και τους χρόνους παράδοσης αντίστοιχα. 

Παραδοτέο 
υπηρεσίας 
ανάπτυξης/
εγκατάστασ
ης/παραμετ
ροποίησης 

Επιμέρους κεφάλαια Φάση 
που 

καλύπτει 

Ημερομηνί
α 

παράδοσης 
επιμέρους 
κεφαλαίων 
(στο τέλος 

των 
αναφερόμε
νων μηνών) 

Οριστική 
παραλαβή 
ώριμου 
παραδοτέου 
(στο τέλος 
των 
αναφερόμεν
ων μηνών) 

Τεύχος 
Πιλοτικής 

λειτουργίας 
(Φ4_Π1) 

Φ4_Α1_Π1: Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής 
λειτουργίας του συστήματος 

4η 11ος μήνας 

13ος  μήνας 

Φ4_Α1_Π2: Επικαιροποιημένα εγχειρίδια 
συστήματος, λειτουργίας, χρηστών, κλπ. 

4η 11ος μήνας 

Φ4_Α1_Π3: Τεκμηριωμένη έκθεση της αναδόχου 
από την οποία να περιγράφονται όσα χρειάζονται 
ώστε ό φορέας να αποφασίσει για την εκτέλεση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας 

4η 11ος μήνας 

Φ4_Α2_Π1: Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής 
λειτουργίας του συστήματος 

4η 5ος μήνας 

Φ4_Α2_Π2: Επικαιροποιημένα εγχειρίδια 
συστήματος, λειτουργίας, χρηστών, κλπ. 

4η 5ος μήνας 

Φ4_Α2_Π3: Τεκμηριωμένη έκθεση της αναδόχου 
από την οποία να περιγράφονται όσα χρειάζονται 
ώστε ό φορέας να αποφασίσει για την εκτέλεση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας 

4η 5ος μήνας 

Φ4_Α3_Π1: Αναφορά Πιλοτικής λειτουργίας 4η 13ος μήνας 

Φ4_Α3_Π2 : Αναφορά Αλλαγών 4η 13ος μήνας 

 

 

6.1.5 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής λειτουργίας συστήματος 

Στη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, το σύνολο του φορέα θα λειτουργήσει το τελικό σύστημα σε 
κανονική επιχειρησιακή λειτουργία. Παραδοτέο της φάσης αυτής είναι το τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους 
λειτουργίας συστήματος και θα περιλαμβάνει κατ ‘ ελάχιστον : 

- Αναφορές κατάστασης λειτουργίας συστήματος 

- Καταγραφή συμβάντων ενεργειών υποστήριξης 

- Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων 

- Επικαιροποιημένα εγχειρίδια, πλήρους τεκμηρίωσης των εργαλείων του συστήματος, τελική 
τεκμηρίωση σχήματος δεδομένων, κλπ 

- Τεκμηριωμένη εισήγηση για την οριστική παραλαβή του έργου. 
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Οι υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας διαρκεί ένα μήνα για καθένα από τα υποσυστήματα Α1, Α2, Α3. 
Συνολικά για το σύστημα οι εργασίες αυτής της κατηγορίας θα εκτελεστούν κατά τους μήνες 6ος, 12ος, 14ος. 

Δεδομένου της διαφορετικής έναρξης και λήξης των εργασιών αυτής της κατηγορίας για τα επιμέρους 
υποσυστήματα ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας που συνοψίζει τα παραδοτέα και τους χρόνους 
παράδοσης αντίστοιχα. 

Παραδοτέο 
υπηρεσίας 
ανάπτυξης/εγκατάσ
τασης/παραμετροπ
οίησης 

Επιμέρους κεφάλαια Φάση 
που 

καλύπτει 

Ημερομηνία 
παράδοσης 
επιμέρους 
κεφαλαίων 
(στο τέλος 

των 
αναφερόμεν
ων μηνών) 

Οριστική 
παραλαβή 
ώριμου 
παραδοτέου 
(στο τέλος 
των 
αναφερόμεν
ων μηνών) 

Τεύχος 
Δοκιμαστικής 
λειτουργίας 

(Φ5_Π1) 

Φ5_Α1_Π1: Τεύχος ολοκλήρωσης έργου 5η 12ος μήνας 

14ος  μήνας Φ5_Α2_Π1: Τεύχος παράδοσης έργου 5η 6ος μήνας 

Φ5_Α3_Π1: Τεύχος ολοκλήρωσης έργου 5η 14ος μήνας 

 

 Στο τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος και εφόσον πληρούνται οι όροι της διακήρυξης 
και της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας, θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. 

 

6.1.6 Υπηρεσίες Παραγωγικής λειτουργίας (υποστήριξη και συντήρηση) 

Η φάση αυτή ξεκινάει μετά την οριστική παραλαβή του έργου και διαρκεί δύο χρόνια.  

 

 

6.2 Τόπος υλοποίησης του έργου 

Κάθε συνάντηση της αναδόχου εταιρείας με στελέχη του φορέα κατά την διάρκεια εκπόνηση του 
έργου και σε όλες τις φάσεις του έργου θα γίνεται σε χώρους του φορέα. Η δε εκπαίδευση των στελεχών 
του φορέα θα γίνονται επιτόπου στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες. Η παράδοση του έργου ως προς 
το λογισμικό θα γίνει με την εγκατάσταση και θέση του λογισμικού σε πλήρη λειτουργία στους χώρους του 
φορέα. 

 

6.3 Παράδοση έργου 

Την κύρια ευθύνη υλοποίησης της Σύμβασης έχει ο Ανάδοχος, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της 
εκτέλεσης της Σύμβασης και των παραδοτέων έχει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

6.4  Διοίκηση Έργου (ανάδοχος εταιρεία) 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν στον φάκελο των Δικαιολογητικών της Προσφοράς 
του, ενότητα που θα περιγράφει αναλυτικά το σχήμα διοίκησης του έργου από τη μεριά της εταιρείας, η 
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οργάνωση του σχήματος και ο προγραμματισμός της εκτέλεσης της σύμβασης, ποιο ακριβώς προσωπικό 
θα χρησιμοποιήσει, σε τι ρόλο, ποιο είναι το αντικείμενο τους και η σχετική με το έργο εμπειρία καθώς και 
ο χρόνος απασχόλησης τους. Η Διοίκηση του έργου περιγράφεται λεπτομερώς στο σώμα της διακήρυξης. 

 
 

6.5 Χρονοδιάγραμμα-Φάσεις-Παραδοτέα Έργου 

Η συνολική μέγιστη διάρκεια του έργου είναι δεκατέσσερις (14) μήνες. Η ανάδοχος εταιρεία 
υποχρεούται εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει 
ολοκληρώσει το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης. Οι συμμετέχουσες εταιρείες που αναφέρουν 
στην προσφορά τους ως χρόνο ολοκλήρωσης, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δεκατέσσερις  (14) μήνες 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Βεβαίως, οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο 
υλοποίησης του έργου, οπότε και θα πρέπει να υποβάλλουν προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα φάσεων, 
εναλλακτικό του χρονοδιαγράμματος φάσεων που ορίζεται παρακάτω στην παρούσα. 

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα και οι φάσεις του έργου παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Η συνολική λίστα των κατ’ ελάχιστο παραδοτέων για το σύνολο του έργου συνοψίζεται παρακάτω : 

Φάση Υποσύστημα Κατ’ ελάχιστο 
Παραδοτέα 

Περιγραφή 

Φάση 1 Α1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Φ1_Α1_Π1 Μελέτη εφαρμογής 

Α2_ΣΗΔΕ Φ1_Α2_Π1 Μελέτη εφαρμογής 

Α3_ΒΙ Φ1_Α3_Π1 Μελέτη εφαρμογής 

Φ1_Α3_Π2 Τεύχος προμήθειας και 
Εγκατάστασης Συστήματος 

Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση 
Διαδικασιών 

Φ1_Δ_Π1 Μελέτη εφαρμογής 

Φάση 2 Α1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Φ2_Α1_Π1 Τεύχος σχεδιασμού, ανάπτυξης 
και υλοποίησης λογισμικού 

Φ2_Α1_Π2 Τεχνικά εγχειρίδια 

Α2_ΣΗΔΕ 

 

Φ2_Α2_Π1 Τεύχος σχεδιασμού, ανάπτυξης 
και υλοποίησης λογισμικού 

Φ2_Α2_Π2 Τεχνικά εγχειρίδια 

Α3_ΒΙ Φ2_Α3_Π1 Δημιουργία και παράδοση 
προκατασκευασμένων 
(predefined) αναφορών, 
σεναρίων και περιοχών ευθύνης 

Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση 
Διαδικασιών 

Φ2_Δ_Π1 Βελτιστοποίηση συνόλου 
διαδικασιών και 
Μοντελοποίηση υποσυνόλου 
διαδικασιών 

Φάση 3 Α1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Φ3_Α1_Π1 Τεύχος Εκπαίδευσης κατά την 
λήξη της προ-πιλοτικής 
περιόδου (8ος-9ος μήνας 
συνολικού έργου) 

Φ3_Α1_Π2 Ώριμη έκδοση του τεύχους  
Φ3_Α1_Π1 που θα 
συμπεριλαμβάνει και της 
ψηφιακά υπογεγραμμένες 
βεβαιώσεις των 
εκπαιδευόμενων. Αφορά 
ωρίμανση του παραπάνω 
τεύχους κατά την διάρκεια 
εκπαίδευσης πάνω στην 
πιλοτική πλατφόρμα (10ος 
μήνας) 

Α2_ΣΗΔΕ Φ3_Α2_Π1 1η έκδοση του τεύχους 
Εκπαίδευσης κατά την λήξη του 
3ου μήνα, κατά τη διάρκεια του 
οποίου έγινε εκπαίδευση πάνω 
στη προπιλοτική πλατφόρμα 
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Φ3_Α2_Π2 τελική έκδοση του τεύχους 
Εκπαίδευσης κατά τη λήξη του 
5ου μήνα Είχε προηγηθεί 
εκπαίδευση για 2 μήνες (4ος, 5ος) 

Α3_ΒΙ Φ3_Α3_Π1 Επικαιροποιημένο Πλάνο/ 
Σχέδιο εκπαίδευσης με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 
των στελεχών της ΠΚΜ 

Φ3_Α3_Π2  Εκπαιδευτικό υλικό και 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια (σε 
έντυπη και επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική μορφή) 

Φ3_Α3_Π3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
(χειριστών και διαχειριστών) και 
αναφορά αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων εκπαίδευσης. 

Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση 
Διαδικασιών 

Φ3_Δ_Π1 Μοντελοποίηση και 
Ψηφιοποίηση διαδικασιών 

Φάση 4 Α1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Φ4_Α1_Π1 Τεύχος αποτελεσμάτων 
πιλοτικής λειτουργίας του 
συστήματος 

Φ4_Α1_Π2 Επικαιροποιημένα εγχειρίδια 
συστήματος, λειτουργίας, 
χρηστών, κλπ. 

Φ4_Α1_Π3 Τεκμηριωμένη έκθεση της 
αναδόχου από την οποία να 
περιγράφονται όσα χρειάζονται 
ώστε ό φορέας να αποφασίσει 
για την εκτέλεση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας 

Α2_ΣΗΔΕ Φ4_Α2_Π1 Τεύχος αποτελεσμάτων 
πιλοτικής λειτουργίας του 
συστήματος 

Φ4_Α2_Π2 Επικαιροποιημένα εγχειρίδια 
συστήματος, λειτουργίας, 
χρηστών, κλπ. 

Φ4_Α2_Π3 Τεκμηριωμένη έκθεση της 
αναδόχου από την οποία να 
περιγράφονται όσα χρειάζονται 
ώστε ό φορέας να αποφασίσει 
για την εκτέλεση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας 

Α3_ΒΙ Φ4_Α3_Π1 Αναφορά Πιλοτικής λειτουργίας 

Φ4_Α3_Π2  Αναφορά Αλλαγών 

Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση 
Διαδικασιών 

Φ4_Δ_Π1 Τεύχος Εκπαίδευσης και 
ολοκλήρωσης εργασιών 

Φάση 5 Α1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Φ5_Α1_Π1 Τεύχος ολοκλήρωσης έργου 
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Α2_ΣΗΔΕ Φ5_Α2_Π1 Τεύχος παράδοσης έργου 

Α3_ΒΙ Φ5_Α3_Π1 Τεύχος ολοκλήρωσης έργου 

 

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των φάσεων και των παραδοτέων ανά υποσύστημα. 

6.5.1 Υποσύστημα Α1_Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών 

 Η συνολική μέγιστη διάρκεια για το Υποσύστημα Α1_Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών είναι 
συνολικά δώδεκα μήνες οι οποίοι κατανέμονται εντός της μέγιστης διάρκειας του συνολικού έργου των 
δεκατεσσάρων μηνών (14). Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται εντός του διαστήματος που ορίζεται από 
τον πρώτο έως και τον δωδέκατο μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει 
ολοκληρώσει το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης. Οι συμμετέχουσες εταιρείες που αναφέρουν 
στην προσφορά τους ως συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης για το υποσύστημα Α1 μεγαλύτερο από δώδεκα 
(12) μήνες θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Βεβαίως, οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο 
υλοποίησης του έργου, οπότε και θα πρέπει να υποβάλλουν προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα φάσεων, 
εναλλακτικό του χρονοδιαγράμματος φάσεων που ορίζεται παρακάτω στην παρούσα. 

 Η εκτέλεση του έργου επιμερίζεται σε φάσεις και σε κάθε φάση περιγράφονται συγκεκριμένες 
εργασίες και ελάχιστα παραδοτέα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη φάσεων του έργου 
υποσυστήματος Α1, όπως φαίνεται και παρακάτω στην αντίστοιχη ενότητα. Συγκεκριμένα, το υποσύστημα 
Α1 θα ολοκληρωθεί σε 5 φάσεις από τις οποίες : 

-  η Φάση 2 αλληλεπικαλύπτεται με τη Φάση 3 κατά τον 8ο και 9ο μήνα υλοποίησης  του συνολικού έργου. 

- η Φάση 3 αλληλεπικαλύπτεται με τη Φάση 4 κατά τον 10ο μήνα υλοποίησης του συνολικού έργου. 

Αναλυτικά για το υποσύστημα Α1, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης (φάση 2), που θα 
εκτελεστούν από τον 3ο έως και τον 9ο μήνα του συνολικού έργου, αλληλεπικαλύπτονται με τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης (φάση 3) κατά τον 8ο και 9ο μήνα υλοποίησης  του συνολικού έργου.  Τα παραδοτέα για το 
υποσύστημα Α1 θα πρέπει να ολοκληρωθούν  και να είναι εφικτή η επιμέρους παραλαβή τους  πριν την 
εκπνοή του 7ου μήνα του συνολικού έργου, καθώς το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση προ-
πιλοτικής λειτουργίας στην αρχή του 8ου μήνα οπότε και θα διατεθεί ως πεδίο εκπαίδευσης των 
επιλεγμένων χρηστών (βλέπετε φάση 3) για τους μήνες 8ος και 9ος του συνολικού έργου.  Κατά την 
εκπνοή του 9ου μήνα θα γίνει η οριστική παραλαβή των  παραδοτέων. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση για 
το υποσύστημα συνεχίζεται και κατά τον 10ο μήνα του έργου πάνω στη πλατφόρμα πιλοτικής λειτουργίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη απαίτηση είναι η παράδοση ενός συστήματος που θα είναι 
πλήρως αποσφαλματωμένο, λειτουργικό, συμμορφωμένο με την παρούσα διακήρυξη και συνεπές με την 
προσφορά της αναδόχου εταιρείας. 

6.5.1.1  Χρονοδιάγραμμα υποσυστήματος Α1 

Ακολουθεί το επιμέρους χρονοδιάγραμμα του υποσυστήματος Α1 : 
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6.5.1.2 Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποσυστήματος Α1 

 

Παρακάτω περιγράφονται οι φάσεις του έργου, στις οποίες οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να 
συμμορφωθούν κατ’ ελάχιστον με τις χρονικές απαιτήσεις και πλήρως με τα ζητούμενα παραδοτέα. Στην 
προσφορά τους, οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να  συμπεριλάβουν αναλυτική μεθοδολογία 
υλοποίησης και διαχείρισης έργου καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών συνεπές με τα 
παραπάνω. Η πρώτη φάση ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου. 

ΦΑΣΗ 1 : Μελέτη Εφαρμογής 

Διάρκεια : Δυό (2) μήνες 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

1ος, 2ος 

 

Στόχος: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

Εργασίες: Ανάλυση απαιτήσεων 

Τίτλος 
Παραδοτέου: 

Φ1_Α1_Π1 

Περιέχομενο: Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων για το σύνολο των απαιτήσεων της ενότητας 3.3 Προδιαγραφές 
Υποσυστήματος Α1: Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών , ενσωματώνοντας τις προδιαγραφές των 
ενοτήτων 3.1 Προδιαγραφές συνολικού συστήματος, 3.2 Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων για 
όλα τα υποσυστήματα και σε εφαρμογή των σχετικών όρων του Πίνακας 7 - ειδικοί όροι 

 

ΦΑΣΗ 2 : Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση και παραμετροποίηση συστήματος 

Διάρκεια : Επτά (7) μήνες 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

3ος, 4ος, 5ος , 6ος , 7ος, 8ος, 9ος  
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Στόχος: Προετοιμασία συστήματος για πιλοτική λειτουργία 

Εργασίες: Σχεδιασμός/Ανάπτυξη/Υλοποίηση/Παραμετροποίηση συστήματος 

Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ2_Α1_Π1 Τεύχος Ανάπτυξης/Υλοποίησης/Παραμετροποίησης συστήματος και 
οπωσδήποτε για το σύνολο των απαιτήσεων της ενότητας 3.3 
Προδιαγραφές Υποσυστήματος Α1: Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών , 
ενσωματώνοντας τις προδιαγραφές των ενοτήτων 3.1 Προδιαγραφές 
συνολικού συστήματος, 3.2 Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων για όλα 
τα υποσυστήματα και σε εφαρμογή των σχετικών όρων του Πίνακας 7 - 
ειδικοί όροι. Επιπλέον, θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του πηγαίου 
κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης και 
παραμετροποίησης λογισμικού, ΒΔ και συναφών συστημάτων 
αποθηκευτικών χώρων ενώ θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση 
ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης του συστήματος σε όρους οντοτήτων 
λογισμικού με ότι αυτό περιλαμβάνει (σχήμα ΒΔ, τεκμηρίωση ΒΔ, scripts 
ΒΔ, scripts παραμετροποίησης, κλπ) και θα διατίθεται με άδεια που θα 
επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα. Το παρόν παραδοτέο 
της Φάσης 2 θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να είναι εφικτή η επιμέρους 
παραλαβή του πριν την εκπνοή του 7ου μήνα του συνολικού έργου, καθώς 
το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση προ-πιλοτικής λειτουργίας 
στην αρχή του 8ου μήνα οπότε και θα διατεθεί ως πεδίο εκπαίδευσης των 
επιλεγμένων χρηστών (βλέπετε φάση 3) για τους μήνες 8ος και 9ος του 
συνολικού έργου.  Κατά την λήξη της παρούσας φάσης (9ος) θα γίνει η 
οριστική παραλαβή του παραδοτέου. 

Φ2_Α1_Π2 Τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system 
manuals), εγχειρίδια της λειτουργίας του συστήματος (operation manuals). 
Το παρόν παραδοτέο θα καταρτίζεται κατά την διάρκεια μεταξύ του 2ου και 
του 9ου μήνα. Κατά την εκπνοή του 7ου μήνα του συνολικού έργου οπότε 
και θα τεθεί το σύστημα σε κατάσταση προ-πιλοτικής λειτουργίας θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί και να είναι εφικτή η επιμέρους παραλαβή του. Το 
τεύχος θα ωριμάσει και θα πάρει την τελική μορφή του κατά την εκπνοή 
του 9ου μήνα, οπότε και θα είναι εφικτή η οριστική παραλαβή του και 
αφού θα έχει δοκιμαστεί κατά την κατάσταση προ-πιλοτικής λειτουργίας 
από την ομάδα των εκπαιδευόμενων χρηστών για 2 από τους συνολικά 3 
μήνες της εκπαίδευσης. 

 

 

ΦΑΣΗ 3 : Εκπαίδευση (από την ανάδοχο εταιρεία) 

Διάρκεια :  Τρεις (3) μήνες 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

8ος, 9ος , 10ος  

 

Στόχος: Δημιουργία κρίσιμης μάζας πλήρως εκπαιδευμένων και καταλλήλως επιλεγμένων χρηστών που θα 
δοκιμάσει το σύστημα κατά τη διάρκεια της προ-πιλοτικής και της πιλοτικής λειτουργίας σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Η ομάδα αυτή θα εκπαιδεύσει τους λοιπούς χρήστες της ΠΚΜ και 
με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραδώσει η ανάδοχος εταιρεία. Η ομάδα αυτή 
θα απαρτίζεται από επιλεγμένους χρήστες που θα καλύπτουν όλους τους ρόλους του συνολικού 
έργου (διαχειριστές, διαβαθμισμένους χρήστες, κλπ) 
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Εργασίες: Εκπαίδευση των trainers 

Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ3_Α1_Π1 Τεύχος εκπαίδευσης, το οποίο θα παραδοθεί κατά την εκπνοή του 9ου 
μήνα και αφορά το υλικό για την εκπαίδευση των χρηστών πάνω στην προ-
πιλοτική πλατφόρμα. Μεταξύ άλλων θα περιέχει κατ’ ελάχιστον εγχειρίδια 
υποστήριξης των χειριστών (χρηστών και διαχειριστών) στα ελληνικά, 
ψηφιακό υλικό εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά ψηφιακά αντικείμενα.  

Φ3_Α1_Π2 Τεύχος εκπαίδευσης, το οποίο θα παραδοθεί κατά την εκπνοή του 10ου 
μήνα και αφορά ωρίμανση του τεύχους Φ3_Α1_Π1 για την περίοδο 
εκπαίδευσης των χρηστών πάνω στην πιλοτική πλατφόρμα κατά τον 10ο 
μήνα του συνολικού έργου. Επιπλέον των περιεχομένων του τεύχους 
Φ3_Α1_Π1 θα περιέχει ψηφιακά υπογεγραμμένες βεβαιώσεις των 
υπαλλήλων που θα εκπαιδευτούν 

 

 

 

ΦΑΣΗ 4 : Πιλοτική λειτουργία 

Διάρκεια :  Δυό  2) μήνες 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

 10ος, 11ος 

 

Στόχος: Να ελεγχθεί πλήρως το σύστημα σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική λειτουργία 
(εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη μάζα χρηστών και με πραγματικά δεδομένα) 
ώστε να αποφασισθεί αν εξασφαλίζεται επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος για παραγωγική 
λειτουργία 

Εργασίες: Τελικές προσαρμογές και ρυθμίσεις του συστήματος. Επιβεβαίωση και επικαιροποίηση των 
σεναρίων ελέγχου, δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες λειτουργικότητας, διόρθωση 
λαθών, επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων (χρηστών και διαχειριστών), 
συστήματος, κλπ. 

Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ4_Α1_Π1 Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος 

Φ4_Α1_Π2 Επικαιροποιημένα εγχειρίδια συστήματος, λειτουργίας, χρηστών, κλπ. 

Φ4_Α1_Π3 Τεκμηριωμένη έκθεση της αναδόχου από την οποία να περιγράφονται 
όσα χρειάζονται ώστε ό φορέας να αποφασίσει για την εκτέλεση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας 

 

 

 

ΦΑΣΗ 5 : Δοκιμαστική λειτουργία 

Διάρκεια :  Ένας (1) μήνας 

Μήνες του 
συνολικού 

12ος  
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έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

Στόχος: Οριστική παραλαβή του έργου 

Εργασίες: Το σύνολο του φορέα θα λειτουργήσει το τελικό σύστημα σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία 

Τίτλος 
Παραδοτέου: 

Φ5_Α1_Π1: Τεύχος παράδοσης έργου 

Παραδοτέα: Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος συμπεριλαμβανομένη της τελικής 
έκδοσης όλων των ειδών εγχειριδίων καθώς και το σύνολο της τελικής έκδοσης του  πηγαίου 
κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης και παραμετροποίησης 
λογισμικού, ΒΔ και συναφών συστημάτων αποθηκευτικών χώρων ενώ θα συνοδεύεται από 
αναλυτική τεκμηρίωση ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης του συστήματος σε όρους οντοτήτων 
λογισμικού με ότι αυτό περιλαμβάνει (σχήμα ΒΔ, τεκμηρίωση ΒΔ, scripts ΒΔ, scripts 
παραμετροποίησης, κλπ) και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του 
από το φορέα.  

6.5.2 Υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ 

Η συνολική μέγιστη διάρκεια του υποσυστήματος είναι  έξι (6) μήνες οι οποίοι κατανέμονται εντός της 
μέγιστης διάρκειας του συνολικού έργου των δεκατεσσάρων μηνών (14). Η ανάδοχος εταιρεία 
υποχρεούται  σε διάρκεια έξι (6) μηνών,  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει 
ολοκληρώσει το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, που αφορά το υποσύστημα.   

Οι συμμετέχουσες εταιρείες που αναφέρουν στην προσφορά τους ως χρόνο ολοκλήρωσης, χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Βεβαίως, οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο 
υλοποίησης του έργου, οπότε και θα πρέπει να υποβάλλουν προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα φάσεων, 
εναλλακτικό του χρονοδιαγράμματος φάσεων που ορίζεται παρακάτω στην παρούσα. 

 Η εκτέλεση του έργου επιμερίζεται σε φάσεις και σε κάθε φάση περιγράφονται συγκεκριμένες 
εργασίες και ελάχιστα παραδοτέα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη φάσεων του έργου 
υποσυστήματος  Α2, όπως φαίνεται και παρακάτω στην αντίστοιχη ενότητα. Συγκεκριμένα, το 
υποσύστημα Α2  θα ολοκληρωθεί σε 5 φάσεις από τις οποίες : 

-  η Φάση 2 αλληλεπικαλύπτεται με τη Φάση 3 κατά τον 8ο και 9ο μήνα υλοποίησης  του συνολικού έργου. 

- η Φάση 3 αλληλεπικαλύπτεται με τη Φάση 4 κατά τον 10ο μήνα υλοποίησης του συνολικού έργου. 

Ομοίως για το υποσύστημα Α2, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης (φάση 2), που θα 
εκτελεστούν από τον 2ο και 3ο μήνα του συνολικού έργου, αλληλεπικαλύπτονται με τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης (φάση 3) κατά τον 3ο μήνα υλοποίησης  του συνολικού έργου.  Τα παραδοτέα για το 
υποσύστημα Α2  θα πρέπει να ολοκληρωθούν  και να είναι εφικτή η επιμέρους παραλαβή τους  πριν την 
εκπνοή του 2ου μήνα του συνολικού έργου, καθώς το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση προ-
πιλοτικής λειτουργίας στην αρχή του 3ου μήνα οπότε και θα διατεθεί ως πεδίο εκπαίδευσης των 
επιλεγμένων χρηστών (βλέπετε φάση 3) για τον 3ο μήνα του συνολικού έργου. Κατά το 4ο και 5ο μήνα η 
εκπαίδευση θα γίνει πάνω στη πιλοτική πλατφόρμα.  Κατά την εκπνοή του 3ου μήνα θα γίνει η οριστική 
παραλαβή των  παραδοτέων. 

Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη απαίτηση είναι η παράδοση ενός υποσυστήματος που θα είναι 
πλήρως αποσφαλματωμένο, λειτουργικό, συμμορφωμένο με την παρούσα διακήρυξη και συνεπές με την 
προσφορά της αναδόχου εταιρείας. 
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6.5.2.1  Χρονοδιάγραμμα υποσυστήματος Α2 

Ακολουθεί το επιμέρους χρονοδιάγραμμα του υποσυστήματος Α2 : 

 

 

 

6.5.2.2  Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποσυστήματος Α2 

 

Παρακάτω περιγράφονται οι φάσεις του έργου, στις οποίες οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να 
συμμορφωθούν κατ’ ελάχιστον με τις χρονικές απαιτήσεις και πλήρως με τα ζητούμενα παραδοτέα. Στην 
προσφορά τους, οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να  συμπεριλάβουν αναλυτική μεθοδολογία 
υλοποίησης και διαχείρισης έργου καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών συνεπές με τα 
παραπάνω. Η πρώτη φάση ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου. 

ΦΑΣΗ 1 : Μελέτη Εφαρμογής 

Διάρκεια : Ένας (1) μήνας 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

1ος  

Στόχος: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

Εργασίες: Ανάλυση απαιτήσεων 

Τίτλος 
Παραδοτέου: 

Φ1_Α2_Π1 

Περιέχομενο: Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων για το σύνολο των απαιτήσεων της ενότητας 3.4 Προδιαγραφές 
Υποσυστήματος Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ) , 
ενσωματώνοντας τις προδιαγραφές των ενοτήτων 3.1 Προδιαγραφές συνολικού συστήματος, 3.2 
Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων για όλα τα υποσυστήματα και σε εφαρμογή των σχετικών 
όρων του Πίνακας 7 - ειδικοί όροι. 

 

ΦΑΣΗ 2 : Ανάπτυξη-παραμετροποίηση συστήματος 
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Διάρκεια : Δύο (2) μήνες 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

2ος, 3ος  

Στόχος: Προετοιμασία συστήματος για πιλοτική λειτουργία 

Εργασίες: Ανάπτυξη/Υλοποίηση/Παραμετροποίηση συστήματος 

Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ2_Α2_Π1 Τεύχος Ανάπτυξης/Υλοποίησης/Παραμετροποίησης συστήματος και 
οπωσδήποτε για το σύνολο των απαιτήσεων της ενότητας 3.4 
Προδιαγραφές Υποσυστήματος Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων και Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ), ενσωματώνοντας τις 
προδιαγραφές των ενοτήτων 3.1 Προδιαγραφές συνολικού συστήματος, 
3.2 Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων για όλα τα υποσυστήματα και σε 
εφαρμογή των σχετικών όρων του Πίνακας 7 - ειδικοί όροι. Για τις 
λειτουργίες που ανήκουν σε αυτές που θα είναι διαθέσιμες κατά την 
έναρξη του έργου (Α/Α 2.1 έως και 2.33 από Πίνακας συμμόρφωσης 
υποστήματος Α2) στο τεύχος θα περιγράφεται αναλυτικά η προσαρμογή 
και παραμετροποίηση τους στην έκδοση της πιλοτικής λειτουργίας. Για τις 
λειτουργίες που δεν είναι υποχρεωτικό να είναι διαθέσιμες κατά την 
έναρξη του έργου (Α/Α 2.34 έως και 2.35 από Πίνακας συμμόρφωσης 
υποστήματος Α2) στο τεύχος θα περιγράφεται αναλυτικά η ανάπτυξη,  
προσαρμογή και παραμετροποίηση τους στην έκδοση της πιλοτικής 
λειτουργίας. Επιπλέον, θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του πηγαίου 
κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης και 
παραμετροποίησης λογισμικού, ΒΔ και συναφών συστημάτων 
αποθηκευτικών χώρων ενώ θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση 
ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης του συστήματος σε όρους οντοτήτων 
λογισμικού με ότι αυτό περιλαμβάνει (σχήμα ΒΔ, τεκμηρίωση ΒΔ, scripts 
ΒΔ, scripts παραμετροποίησης, κλπ) και θα διατίθεται με άδεια που θα 
επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα. Η έκδοση του τεύχους 
θα παραδοθεί στην ολοκλήρωση του 7ου μήνα για να εξυπηρετηθεί η 
έναρξη της εκπαίδευσης ενώ η ώριμη οριστική έκδοση στην ολοκλήρωση 
του 9ου μήνα. 

Φ2_Α2_Π2 Τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system 
manuals), εγχειρίδια της λειτουργίας του συστήματος (operation manuals). 
Η έκδοση του τεύχους θα παραδοθεί στην ολοκλήρωση του 7ου μήνα ενώ η 
ώριμη οριστική έκδοση στην ολοκλήρωση του 9ου μήνα. 

 

 

ΦΑΣΗ 3 : Εκπαίδευση (από την ανάδοχο εταιρεία) 

Διάρκεια :  Τρία (3) μήνας 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

3ος, 4ος, 5ος  

Στόχος: Δημιουργία κρίσιμης μάζας πλήρως εκπαιδευμένων και καταλλήλως επιλεγμένων χρηστών που θα 
δοκιμάσει το σύστημα κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας σε συνθήκες κανονικής 
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λειτουργίας. Η ομάδα αυτή θα εκπαιδεύσει τους λοιπούς χρήστες της ΠΚΜ και με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού υλικού που θα παραδώσει η ανάδοχος εταιρεία. 

Εργασίες: Εκπαίδευση των trainers 

Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ3_Α2_Π1 1η έκδοση του τεύχους Εκπαίδευσης κατά την λήξη του 3ου μήνα, κατά τη 
διάρκεια του οποίου έγινε εκπαίδευση πάνω στη προπιλοτική πλατφόρμα. 
Παραδίδεται στην ολοκλήρωση του 3ου μήνα του έργου. 

Φ3_Α2_Π2 Τελική έκδοση του τεύχους Εκπαίδευσης κατά τη λήξη του 5ου μήνα Είχε 
προηγηθεί εκπαίδευση για 2 μήνες (4ος, 5ος). Παραδίδεται στην 
ολοκλήρωση του 5ου μήνα. 

 

 

 

ΦΑΣΗ 4 : Πιλοτική λειτουργία 

Διάρκεια :  Δυο (2) μήνες 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

4ος, 5ος  

Στόχος: Να ελεγχθεί πλήρως το σύστημα σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική λειτουργία 
(εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη μάζα χρηστών και με πραγματικά δεδομένα) 
ώστε να αποφασισθεί αν εξασφαλίζεται επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος για παραγωγική 
λειτουργία 

Εργασίες: Τελικές προσαρμογές και ρυθμίσεις του συστήματος. Επιβεβαίωση και επικαιροποίηση των 
σεναρίων ελέγχου, δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες λειτουργικότητας, διόρθωση 
λαθών, επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων (χρηστών και διαχειριστών), 
συστήματος, κλπ. 

Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ4_Α2_Π1 Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος 

Φ4_Α2_Π2 Επικαιροποιημένα εγχειρίδια συστήματος, λειτουργίας, χρηστών, κλπ. 

Φ4_Α2_Π3 Τεκμηριωμένη έκθεση της αναδόχου από την οποία να περιγράφονται 
όσα χρειάζονται ώστε ό φορέας να αποφασίσει για την εκτέλεση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας 

 

 

 

ΦΑΣΗ 5 : Δοκιμαστική λειτουργία 

Διάρκεια :  Ένας (1) μήνας 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

6ος  
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Στόχος: Οριστική παραλαβή του έργου 

Εργασίες: Το σύνολο του φορέα θα λειτουργήσει το τελικό σύστημα σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία 

Τίτλος 
Παραδοτέου: 

Φ5_Α2_Π1: Τεύχος παράδοσης έργου 

Παραδοτέα: Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος καθώς και τελική έκδοση όλων των ειδών 
εγχειριδίων καθώς και το σύνολο της τελικής έκδοσης του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα 
πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης και παραμετροποίησης λογισμικού, ΒΔ και συναφών 
συστημάτων αποθηκευτικών χώρων ενώ θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση ανάλυσης, 
σχεδιασμού, υλοποίησης του συστήματος σε όρους οντοτήτων λογισμικού με ότι αυτό 
περιλαμβάνει (σχήμα ΒΔ, τεκμηρίωση ΒΔ, scripts ΒΔ, scripts παραμετροποίησης, κλπ) και θα 
διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα.  

 

 

6.5.3 Υποσύστημα Α3_ΒΙ (Business Intelligence) 

Η συνολική μέγιστη διάρκεια του υποσυστήματος είναι  συνολικά έξι (6) μήνες. Η ανάδοχος 
εταιρεία υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών εκκινώντας από τον 9ο μήνα από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και όχι πέρα από τον 14ο μήνα που ολοκληρώνεται το συνολικό έργο, να έχει ολοκληρώσει 
το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, που αφορά το υποσύστημα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η 
ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει από το Α1.4 την πλατφόρμα διαλειτουργικότητας 
στο πλαίσιο του υποσυστήματος Α1 καθώς και το υποσύστημα Α2_ΣΗΔΕ (το οποίο θα είναι σε παραγωγική 
λειτουργία από τον  7ο μήνα και μετά), τα οποία χρειάζεται το υποσύστημα Α3 για να διαλειτουργήσει μαζί 
τους.  

Οι συμμετέχουσες εταιρείες που αναφέρουν στην προσφορά τους ως χρόνο ολοκλήρωσης, χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Βεβαίως, οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο 
υλοποίησης του έργου, οπότε και θα πρέπει να υποβάλλουν προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα φάσεων, 
εναλλακτικό του χρονοδιαγράμματος φάσεων που ορίζεται παρακάτω στην παρούσα. 

 Η εκτέλεση του έργου επιμερίζεται σε φάσεις και σε κάθε φάση περιγράφονται συγκεκριμένες 
εργασίες και ελάχιστα παραδοτέα. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη απαίτηση είναι η παράδοση ενός 
συστήματος που θα είναι πλήρως αποσφαλματωμένο, λειτουργικό, συμμορφωμένο με την παρούσα 
διακήρυξη και συνεπές με την προσφορά της αναδόχου εταιρείας. 

 

6.5.3.1  Χρονοδιάγραμμα υποσυστήματος Α3 

Ακολουθεί το επιμέρους χρονοδιάγραμμα του υποσυστήματος Α3 : 
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6.5.3.2  Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποσυστήματος Α3 

Παρακάτω περιγράφονται οι φάσεις του έργου, στις οποίες οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν 
να συμμορφωθούν κατ’ ελάχιστον με τις χρονικές απαιτήσεις και πλήρως με τα ζητούμενα παραδοτέα. 
Στην προσφορά τους, οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να  συμπεριλάβουν αναλυτική μεθοδολογία 
υλοποίησης και διαχείρισης έργου καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών συνεπές με τα 
παραπάνω. Η πρώτη φάση ξεκινά από τον 9ο μήνα από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του 
έργου.  

Ο Ανάδοχος σε κάθε φάση καλείται να παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες και να ακολουθηθούν και 
να παραδοθούν, τουλάχιστον, τα ακόλουθα ελάχιστα αναμενόμενα παραδοτέα ανά Φάση του Έργου: 

Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής 

Η εκκίνηση της Φάσης αυτής, αρχίζει με την ολοκλήρωση κατ’ ελάχιστον της πλατφόρμας 
διαλειτουργικότητας, του υποσυστήματος Α2, δηλ. από τον 9ο μήνα και μετά. 

 

ΦΑΣΗ 1 : Μελέτη εφαρμογής και προμήθεια/εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού 

Διάρκεια : Ένας (1) μήνας 

Μήνες του 
συνολικού 
έργου που θα 
επιβαρυνθούν 

9ος μήνας 

Στόχος:  Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης.  

 Αποσαφήνιση και οριστικοποίηση των λειτουργικών, τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων 

 Επικαιροποίηση των συνθηκών για ανάπτυξη διαλειτουργικότητας. 

 Προμήθεια, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του αναγκαίου λογισμικού.  

 Ενσωμάτωση του λογισμικού στο Data Center της ΠΚΜ 

Εργασίες: Ανάλυση απαιτήσεων – Σχεδίαση Λύσης. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, εγκαταστήσει και να 
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παραμετροποιήσει αναγκαίο έτοιμο λογισμικό στο data center της ΠΚΜ. 

Παραδοτέα: Τίτλος 
Παραδοτέου 

Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ1_Α3_Π1: 
Μελέτη 
Εφαρμογής 

 Ανάλυση Απαιτήσεων για το σύνολο των απαιτήσεων της ενότητας 3.5 
Προδιαγραφές Υποσυστήματος Α3: Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Role 
Specific Public Sector Business Intelligence Platform), ενσωματώνοντας τις 
προδιαγραφές των ενοτήτων 3.1 Προδιαγραφές συνολικού συστήματος, 3.2 
Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων για όλα τα υποσυστήματα και σε 
εφαρμογή των σχετικών όρων του Πίνακας 7 - ειδικοί όροι 

 επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτήσεων, το 
σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής λύσης, την επικαιροποίηση των 
προδιαγραφών αυτής, καθώς και οδηγό με τη διαδικασία των δοκιμών και 
των ελέγχων σε επίπεδο υποσυστημάτων και εφαρμογών.  

 μελέτη και σχεδίαση εξελιγμένων αναφορών και δεικτών για χρήση της 
διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας (δείκτες KPI, Dashboards, Scorecards, 
κλπ.). 

 σχεδίαση τόσο προκατασκευασμένων (predefined) αναφορών όσο και νέων 
δυναμικών (Ad-hoc Reporting) για την πολυδιάστατη ανάλυση των 
δεδομένων. 

 σχεδίαση σεναρίων που να καλύπτουν κάθε ανάγκη της περιφέρειας για 
λήψη αποφάσεων. 

 σχεδίαση περιοχών ευθύνης και ομάδων χρηστών για την 
αποστολή/παράδοση των αναφορών/αποτελεσμάτων, με ανά υπηρεσία 
και διαβάθμιση χρηστών. 

Φ1_Α3_Π2: 
Προμήθεια & 
Εγκατάσταση 
έτοιμου 
λογισμικού 

Παράδοση του συνόλου του προσφερόμενου έτοιμου λογισμικού. Πλήρης και 
ορθή εγκατάσταση του συνόλου του παραδοθέντος έτοιμου λογισμικού που θα 
περιγράφει τους ελέγχους σωστής λειτουργίας. 

 

 

Φάση 2: Παραμετροποίηση υποσυστήματος 

ΦΑΣΗ 2 : Παραμετροποίηση 

Διάρκεια : Δύο (2) μήνες  

Στόχος: Η παραμετροποίηση και δημιουργία των αναφορών 

Εργασίες: Σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιηθεί η παραμετροποίηση του λογισμικού, προκειμένου να είναι 
αποτελεσματική η παροχή του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών του Έργου. Περιλαμβάνεται η 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος πρόσβασης/διαχείρισης χρηστών (χειριστών και διαχειριστών) και 
ρόλων. 

Στη Φάση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί σε σχεδίαση και δημιουργία των αναφορών, 
πινάκων αποτελεσμάτων για γραφημάτων όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην Φάση 1 και σε 
συνεργασία με τους υπεύθυνους υπαλλήλους της ΠΚΜ. 

Τίτλος Φ2_Α3_Π1 
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Παραδοτέου 

Περιεχόμενο 
παραδοτέου: 

Δημιουργία και παράδοση προκατασκευασμένων (predefined) αναφορών, σεναρίων και περιοχών 
ευθύνης: 

• Την ανάπτυξη εξελιγμένων αναφορών και δεικτών για χρήση της διοίκησης και της πολιτικής 
ηγεσίας (δείκτες KPI, Dashboards, Scorecards, κλπ.). 

• Δημιουργία, σχεδίαση, εκτέλεση και διαχείριση τόσο προκατασκευασμένων (predefined) 
αναφορών όσο και την δημιουργία νέων δυναμικών (Ad-hoc Reporting) για την πολυδιάστατη 
ανάλυση των δεδομένων. 

• Δημιουργία σεναρίων που να καλύπτουν κάθε ανάγκη της περιφέρειας για λήψη αποφάσεων. 

• Δημιουργία περιοχών ευθύνης και ομάδων χρηστών για την αποστολή/παράδοση των 
αναφορών/αποτελεσμάτων, με ανά υπηρεσία και διαβάθμιση χρηστών. 

Επιπλέον, θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των 
υπηρεσιών υλοποίησης και παραμετροποίησης λογισμικού, ΒΔ και συναφών συστημάτων 
αποθηκευτικών χώρων ενώ θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση ανάλυσης, σχεδιασμού, 
υλοποίησης, παραμετροποίησης του συστήματος σε όρους οντοτήτων λογισμικού με ότι αυτό 
περιλαμβάνει (σχήμα ΒΔ, τεκμηρίωση ΒΔ, scripts ΒΔ, scripts παραμετροποίησης, κλπ) και θα 
διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα. 

Φάση 3: Εκπαίδευση χρηστών - διαχειριστών  

ΦΑΣΗ 3 : Εκπαίδευση χρηστών - διαχειριστών 

Διάρκεια : Ένας (1) μήνας 

Στόχος: Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων  

Πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων και κατάρτιση χειριστών και διαχειριστών στη λειτουργία και 
διαχείριση του λογισμικού του συστήματος. 

Εργασίες: Σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηστών, δηλαδή το πρόγραμμα 
διαχειριστών και χειριστών. 

Θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χρηστών (χειριστών και διαχειριστών) σχετικά με τη χρήση 
και τις λειτουργίες της εφαρμογής του υπό-έργου. 

Η πρόταση του Αναδόχου θα πρέπει να περιγράφει το πλαίσιο εκπαίδευσης του προσωπικού της 
ΠΚΜ (διαχειριστών, χειριστών κλπ.). Επιπλέον, η περιγραφή θα πρέπει να ορίζει το είδος της 
εκπαίδευσης, την ομάδα που αφορά, τον εκτιμώμενο χρόνο εκπαίδευσης και τη διαδικασία που 
προβλέπεται για την παροχή της συγκεκριμένης εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να 
παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια ανά ομάδα εκπαιδευομένων. 

Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ3_Α3_Π1: Επικαιροποιημένο Πλάνο/ Σχέδιο 
εκπαίδευσης με συγκεκριμένο πρόγραμμα 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των στελεχών της 
ΠΚΜ  

Μεθοδολογία, διαδικασία και λεπτομερές 
πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης των 
στελεχών της ΠΚΜ, με βάση το ρόλο του 
καθενός. Οριστικοποίηση του Σχεδίου 
κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 
όπως θα προκύψει από τη Φάση 1. 
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Φ3_Α3_Π2: Εκπαιδευτικό υλικό και 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια (σε έντυπη και 
επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή)  

Παράδοση πλήρους εκπαιδευτικού υλικού και 
αντίστοιχων εγχειριδίων για όλες τις ενότητες. 

Φ3_Α3_Π3: Υπηρεσίες εκπαίδευσης (χειριστών 
και διαχειριστών) και αναφορά αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων εκπαίδευσης. 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιημένες ως 
προς το περιεχόμενο και τον τύπο – ρόλο του 
εκπαιδευομένου στο Έργο.  

Παράδοση αναφοράς αξιολόγησης και των 
αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και 
προτάσεις για τη μεγιστοποίηση της 
αξιοποίησης του συστήματος. 

 

Φάση 4: Πιλοτική εφαρμογή – Δοκιμαστική λειτουργία – Έλεγχος 

 

ΦΑΣΗ 4 : Πιλοτική εφαρμογή – Δοκιμαστική λειτουργία – Έλεγχος 

Διάρκεια : Ένας (1) μήνας 

Στόχος: Στόχος της πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας είναι να δοκιμαστεί το σύστημα υπό πραγματικές 
συνθήκες χρήσης (και διαχείρισης), προκειμένου να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν τυχόν 
προβλήματα. 

Στόχος 1: Πραγματοποίηση όλων των σεναρίων ελέγχου του συστήματος και των εφαρμογών με τη 
συνεργασία κατάλληλης ομάδας χρηστών. 

Στόχος 2: Βελτιώσεις των εφαρμογών 

Εργασίες: Η αναφορά πιλοτικής εφαρμογής, δοκιμαστικής λειτουργίας και ελέγχου δεδομένων περιλαμβάνει, 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

- Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου εφαρμογής και δεδομένων και επικαιροποίηση αυτών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει αναφορές ελέγχου με λήψη 
βεβαίωση αποδοχής των Ελέγχων σε περίπτωση επιτυχίας. 

- Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική 
χρήση κ.λπ. με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία 
των εφαρμογών των υποσυστημάτων των Πληροφοριακών Συστημάτων με τη συνεργασία 
κατάλληλης ομάδας χρηστών της ΠΚΜ.  

- Roll–out (εξάπλωση) των υπηρεσιών - εφαρμογών στους χρήστες. 

- Τις βελτιώσεις των εφαρμογών.  

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής είναι πιθανόν να υπάρξουν αναφορές σφαλμάτων ή αιτήματα 
(change requests) για αλλαγές στη χρήση ή/και διαχείριση των εφαρμογών/αναφορών. Οι όποιες 
αλλαγές προκύψουν θα αποτυπωθούν στο παραδοτέο Αναφορά Αλλαγών στο οποίο θα 
περιγράφονται οι αλλαγές που έγιναν, καθώς επίσης και οι επακόλουθες μεταβολές σε εμπλεκόμενα 
παραδοτέα. 

Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες ενότητες: 

- Έλεγχο δια συνδεσιμότητας και συμμόρφωσης των εφαρμογών του Έργου  

- Διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων (έλεγχος μη λειτουργικών απαιτήσεων αξιοπιστίας-
reliability, επίδοσης-performance, στιβαρότητας-robustness, καθώς επίσης και έλεγχος 
λειτουργικών απαιτήσεων) 

- Λοιποί έλεγχοι. 
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Παραδοτέα: Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Φ4_Α3_Π1: Αναφορά 
Πιλοτικής λειτουργίας 

Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου εφαρμογής και δεδομένων 

Συμπερίληψη χρηστών στην πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία 
του Έργου 

Έλεγχος Δεδομένων και εφαρμογών 

Αποτελέσματα των ελέγχων δια συνδεσιμότητας – 
διαλειτουργικότητας 

Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του συστήματος 

Αναφορά Ελέγχων (Συστήματος Αποδοχής Εξοπλισμού ποιότητας 
συμμόρφωσης) 

Φ4_Α3_Π2: Αναφορά 
Αλλαγών 

Αναλυτική περιγραφή των αλλαγών που πρέπει να λάβουν χώρα, 
καθώς και ανάλογη τεκμηρίωση των αλλαγών αυτών και 
παράδοση των αντίστοιχων εγχειριδίων χρήσης (χειρισμού και 
διαχείρισης). 

 

Φάση 5: Παραγωγική λειτουργία 

ΦΑΣΗ 5 : Παραγωγική λειτουργία 

Διάρκεια : Ένας (1) μήνας 

Στόχος: Η βελτιστοποίηση λειτουργίας όλων των εφαρμογών και χρήση του συστήματος. 

Εργασίες: Η Φάση αυτή περιλαμβάνει: 

Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών 

Τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες  

Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 

Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης 

Επίλυση εκκρεμοτήτων όσον αφορά εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών. 

Ένα (1) τουλάχιστον άτομο της Αναδόχου εταιρίας (on the job) στις εγκαταστάσεις της ΠΚΜ 

Τίτλος 
Παραδοτέου 

Φ5_Α3_Π1 

Περιεχόμενο 
παραδοτέου: 

- Παρακολούθηση της πορείας του Έργου 

- Σε περίπτωση νέων προβλημάτων ή αιτημάτων αλλαγής. βελτίωση των εφαρμογών και 
ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των στελεχών του ΠΚΜ  

- Παράδοση των τελικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων και εγχειριδίων χειρισμού και 
διαχείρισης του συστήματος – εφαρμογών (update της τεκμηρίωσης). 

- το σύνολο της τελικής έκδοσης του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των 
υπηρεσιών υλοποίησης και παραμετροποίησης λογισμικού, ΒΔ και συναφών συστημάτων 
αποθηκευτικών χώρων ενώ θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση ανάλυσης, 
σχεδιασμού, υλοποίησης, παραμετροποίησης του συστήματος σε όρους οντοτήτων 
λογισμικού με ότι αυτό περιλαμβάνει (σχήμα ΒΔ, τεκμηρίωση ΒΔ, scripts ΒΔ, scripts 
παραμετροποίησης, κλπ) και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
του από το φορέα. 
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- Ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών του Έργου και θέση αυτών σε πλήρη λειτουργικότητα.  

 

 

6.5.4 Βελτιστοποίηση/μοντελοποίηση/ψηφιοποίηση διαδικασιών 

6.5.4.1  Χρονοδιάγραμμα υποέργου διαδικασιών 

Ακολουθεί το επιμέρους χρονοδιάγραμμα του υποέργου παροχής υπηρεσιών 
βελτιστοποίησης/μοντελοποίησης/ψηφιοποίησης επιλεγμένων διαδικασιών : 

 

 

 

 

6.5.4.2  Περιγραφή φάσεων – παραδοτέα υποέργου παροχής υπηρεσιών για τη 
βελτιστοποίηση/μοντελοποίηση/ψηφιοποίηση διαδικασιών της ΠΚΜ. 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΦΑΣΗ 1 Μελέτη Εφαρμογής 

Διάρκεια : Δύο (2) μήνες 

Στόχος:  Μελέτη εφαρμογής για το σύνολο των προδιαγραφώνν της ενότητας 3.4 

Προδιαγραφές Υποσυστήματος Α2: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και 

Ροών Διαδικασιών (ΣΗΔΕ), ενσωματώνοντας τις προδιαγραφές των ενοτήτων 3.1 

Προδιαγραφές συνολικού συστήματος, 3.2 Απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων για 

όλα τα υποσυστήματα και σε εφαρμογή των σχετικών όρων του Πίνακας 7 - ειδικοί 

όροι 

 Μελέτη ανάπτυξης μεθοδολογίας καταγραφής των διαδικασιών. 

 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

 Τεκμηριωμένη καταγραφή της εφαρμογής των διαδικασιών στις κατηγορίες 
οργανικών μονάδων που τις εφαρμόζουν 
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 Έκθεση των Αποτελεσμάτων αξιολόγησης του τρόπου διεκπεραίωσης των 

διαδικασιών. 

Εργασίες: Η Φάση αυτή περιλαμβάνει: 

Σχέδια ερωτηματολογίων. 

Δομή πρότυπης συνέντευξης. 

Μεθοδολογία τεκμηρίωσης των διαδικασιών με βάση τη νομοθεσία και τη συνήθη 
εφαρμογή. 

Μεθοδολογία ανάδειξης ομοιοτήτων και διαφορών στην εφαρμογή των διαδικασιών. 

Κριτήρια επιλογής πρότυπων διαδικασιών. 

Αναφορές ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων. 

 

Τίτλος 
Παραδοτέου 

Φ1_Δ_Π1 

Περιεχόμενο 
παραδοτέου: 

Απαντήσεις επί των ερωτηματολογίων. 

Αποτελέσματα συνεντεύξεων. 

Καταγραφή των διαδικασιών με αναλυτική τεκμηρίωση. 

Αποκλίσεις στην εφαρμογή των διαδικασιών. 

Τεκμηριωμένη καταγραφή με βάση τη νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική. 

Τεκμηρίωση αποκλίσεων και καθορισμός προϋποθέσεων εναλλακτικών διαδρομών για την 
εκτέλεση της διαδικασίας 

Αναφορές για συνήθη σφάλματα στην εφαρμογή των διαδικασιών. 

Προτεινόμενες αλλαγές στην εφαρμογή των διαδικασιών. 

Προτάσεις για τεκμηριωμένους τρόπους εναλλακτικής εφαρμογής και προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή τους. 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΦΑΣΗ 2 Βελτιστοποίηση (προτυποποίηση/κοστολόγηση/ανασχεδιασμός) και 
Μοντελοποίηση των Διαδικασιών (process modeling)   

Διάρκεια : Επτά (7) μήνες 

Στόχος: 
Ανάπτυξη μεθοδολογίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (μοντελοποίησης) των διαδικασιών. 

Εργασίες: Η Φάση αυτή περιλαμβάνει: 

 Μοντέλο τεκμηρίωσης διαδικασιών και εγγράφων του Πλαισίου Παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (www.e-gif.gov.gr). 

http://www.e-gif.gov.gr/
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 Πρότυπα BPMN 2. 

 Στοιχεία κοστολόγησης διαδικασιών (π.χ. time driven activity base cost)  

 Σύνδεση των διαδικασιών με νομοθεσία και εξωτερικά κείμενα 

 Μεταδεδομένα που απαιτούνται για τη μεταφορά – κλίση των διαδικασιών από 
σύστημα σε σύστημα. 

Τίτλος 
Παραδοτέου 

Φ2_Δ_Π1 

Περιεχόμενο 
παραδοτέου: 

Τεύχος Μοντελοποιημένων Διαδικασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (εντός του 
εργαλείου μοντελοποίησης). 

Μοντέλο τεκμηρίωσης διαδικασιών και εγγράφων του Πλαισίου Παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (www.e-gif.gov.gr). 

Πρότυπα BPMN 2. 

Στοιχεία κοστολόγησης διαδικασιών (π.χ. time driven activity base cost)  

Σύνδεση των διαδικασιών με νομοθεσία και εξωτερικά κείμενα 

Μεταδεδομένα που απαιτούνται για τη μεταφορά – κλίση των διαδικασιών από σύστημα σε 
σύστημα. 

Επικαιροποίηση Τεύχους Μοντελοποιημένων Διαδικασιών με βάση τα αποτελέσματα της 
πιλοτικής εφαρμογής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΦΑΣΗ 3 Μοντελοποίηση και Ψηφιοποίηση των Διαδικασιών (process modeling)   

Διάρκεια : Δέκα  (10) μήνες 

Στόχος: 
Η πλήρης ψηφιοποίηση των μοντελοποιημένων διαδικασιών στον μοντελοποιητή. 

Εργασίες: 
 Μοντέλα διαδικασιών με πλήρως συμπληρωμένα μεταδεδομένα. 

 Τεκμηρίωση αυτόματα παραγόμενη από το εργαλείο μοντελοποίησης. 

 Πρότυπα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Νομοθετήματα σε ηλεκτρονική μορφή για τη τεκμηρίωση των διαδικασιών. 

Τίτλος 
Παραδοτέου 

Φ3_Δ_Π1 

Περιεχόμενο 
παραδοτέου: 

Μοντέλα διαδικασιών με πλήρως συμπληρωμένα μεταδεδομένα. 

Τεκμηρίωση αυτόματα παραγόμενη από το εργαλείο μοντελοποίησης. 

Πρότυπα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. 

Νομοθετήματα σε ηλεκτρονική μορφή για τη τεκμηρίωση των διαδικασιών. 

Περιπτώσεις χρήσης (use cases). 

http://www.e-gif.gov.gr/
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Μοντέλο δεδομένων  λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον σύστημα και Xml σχήματα. 

Θέματα ασφάλειας και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

Βασικές αναφορές για στατιστικά στοιχεία.  

Διαπροσωπείες (Οθόνες) χρήστη (User interfaces) με όλες τις κρίσιμες λειτουργίες που 
καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου. 

Επιχειρησιακές προϋποθέσεις για διασύνδεση και συνεργασία με άλλα συστήματα. 

Το σύνολο της τελικής έκδοσης του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των 
υπηρεσιών υλοποίησης και παραμετροποίησης λογισμικού, ΒΔ και συναφών συστημάτων 
αποθηκευτικών χώρων, μοντέλων διαδικασιών, κλπ ενώ θα συνοδεύεται από αναλυτική 
τεκμηρίωση ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης του συστήματος σε όρους οντοτήτων 
λογισμικού με ότι αυτό περιλαμβάνει (σχήμα ΒΔ, τεκμηρίωση ΒΔ, scripts ΒΔ, scripts 
παραμετροποίησης, κλπ) και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
του από το φορέα. 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΦΑΣΗ 4 Εκπαίδευση   

Διάρκεια : Δύο (2) μήνες 

Στόχος: 
Οργάνωση και εκπαίδευση των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τις Διαδικασίες 

Εργασίες:  Θέματα που αφορούν στο προσωπικό, τόσο σχετικά με τις ίδιες τις διαδικασίες, όσο 
και ως προς το χειρισμό του μοντελοποιητή, τον τρόπο συμπεριφοράς στην 
επικοινωνία κ.τ.λ. 

 Θέματα που αφορούν στο τεχνικό προσωπικό που θα αναλάβει την υποστήριξη της 
λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Τίτλος 
Παραδοτέου 

Φ4_Δ_Π1 

Περιεχόμενο 
παραδοτέου: 

Εγχειρίδιο βασικών θεμάτων που θα περιλαμβάνει τα συχνότερα προβλήματα και 
προτάσεις λύσεων για τα στελέχη που θα υποστηρίζουν την υπηρεσία διαδικασιών. 
 
Εκπαίδευση στη χρήση του μοντελοποιητή. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει σε κύκλους με 
στόχο το κάθε group να περάσει σε διαφορετικά χρονικά σημεία από το σύνολο του 
μοντελοποιητή που τους αφορά. 
 
Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Μοντελοποίησης διαδικασιών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 
γίνει σε κύκλους με στόχο το κάθε group να περάσει σε διαφορετικά χρονικά σημεία από τα 
επιμέρους του συνόλου των μεθοδολογικών εργαλείων  που τους αφορά. 
 

 

 

                                                           

i  


